
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งที่ 1/๒๕61  

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายประสงค์   จันต๊ะกอง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๒.  นายปิยะ  ทรงสุภา  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๓.  นายพิชัย    อินต๊ะ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๔.  นางศรีนวล  สุภาวัฒน ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๕.  นายวิรัตน ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
6.  นายนิกร  จันต๊ะก๋อง ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี   
7.  นายสมพล  ศรีฝั้น  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
8.  นายสมศักดิ ์  ปัญเจริญ ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
9.  นายกฤศ  แก้วมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 
๑0. นายวิทยา  เมืองลือ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

          พ้นสมาชิกภาพ 
1. นายสมบูรณ์  บุญชู  เสียชีวิต 
2. นายปริญญา  ศิริอ้าย  ลาออก 
ขาด -ไม่มี- 
ลา -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสัญญา  พรหมศาสตร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสารภ ี
๒. นายศุภกร  สุวรรณมณ ี  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
3. นางเตือนใจ  สุรินทรามนต์  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
4. นายปริญญา  ศิริอ้าย   ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
5. นายวิโรจน ์  เลาหกุล   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายพิพัฒน์   วรสิทธิด ารง  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลสารภี  
7. นางขนิษฐา   พุ่มประทีป   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นางสาวปารชญา มาแก้ว   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางสาวพลับพลึง  ไชยเมธา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
10. สิบเอกวิมล  รู้ท านอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
11. นางสาวณิชากานต์  ปิ่นแก้ว   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 
12. นายสมจิตร  แจ่มจันทร์  ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ 
13. นางสาวชนากานต์ ชัยวารินทร์  ต าแหน่ง คนงานรายวัน 
ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายนิพนธ์    กันทาใจ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิชัย  อินต๊ะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในต าแหน่ง ๑0 คน เข้าร่วมประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯเข้าห้อง
ประชุมและเชิญประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  - สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ           คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                         วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
                                         ครั้งที่ 1/๒๕61 ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
                                         กระผมขอเชิญเลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายพิชัย  อินต๊ะ    (อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี) 
เลขานุการสภาฯ 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลสารภี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี ่ประจ าปี พ.ศ. 2561 

--------------------------------- 

  ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลสารภีได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น 

  บัดนี้  ใกล้จะถึ งก าหนดเปิดสมัยประชุมแล้ว  อาศัยอ านาจตามม าตรา ๒๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี     
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน หากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีหรือผู้บริหารมีเรื่องจะเสนอให้สภาเทศบาล
ต าบลสารภีพิจารณา ให้เสนอมาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่    12    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

ประสงค์  จันต๊ะกอง 
 (นายประสงค์  จันต๊ะกอง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -กระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

/1)ประกาศใช้... 
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1) เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  - ด้วยเทศบาลต าบลสารภี ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที ่

ก าหนดในข้อ 12 และข้อ 26 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงได้ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)      
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) น าโครงการที่ได้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 5,297,000 บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 2,170,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 3,127,000 บาท 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

2) เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  - ด้วยเทศบาลต าบลสารภี ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดในข้อ 12 และ 

ข้อ 26 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 จึงได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562 เมื่ อวันที่  12 ตุลาคม 2561 เป็นที่ เ รียบร้อยแล้ว          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลต าบลสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศใชเ้ม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

แผนการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนทั้งหมด 58 โครงการ บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 22 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 23,395,560 บาท แยกเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 5,580,171 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 5 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 160,000 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่3... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานสาธารณสุข จ านวน 6 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 225,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา จ านวน 5 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 329,134 บาท 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 13 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 708,000 
บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1 แผนงานสาธารณสุข จ านวน 5 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 115,000 บาท 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 100,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 8 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 190,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 10 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 1,282,000 บาท 
7.2 แผนงานงบกลาง จ านวน 4 โครงการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 14,410,800 บาท 
บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 22 รายการ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 295,455 บาท 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

3) เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  - ด้วยเทศบาลต าบลสารภีได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาลฯ  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) โดยได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 และนายกเทศมนตรีต าบลสารภีได้อนุมัติและประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
สรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ของเทศบาลต าบลสารภี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 โครงการ  
โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 30,000 บาท 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

4) เรื่อง การรับโอนย้ายข้าราชการ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยเทศบาลต าบลสารภี ได้รับโอนย้ายข้าราชการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ราย นายพิพัฒน์ วรสิทธิด ารง จากองค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน อ าเภอ

ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มาปฏิบัติราชการในต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบล
สารภี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลต าบล
สารภี ได้แนะน าตัวต่อที่ประชุม เชิญครับ 

นายพิพัฒน์... 
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นายพิพัฒน์ วรสิทธิด ารง -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลต าบลสารภี ต าบลสารภี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีทุกท่าน 

กระผม นายพิพัฒน์ วรสิทธิด ารง ได้โอนย้ายมารับราชการในต าแหน่ง 
ปลัดเทศบาลต าบลสารภี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กระผมมีความ
ยินดีที่จะได้ร่วมท างานกับฝุายสภา ฝุายบริหารและฝุายของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กระผมเคยปฏิบัติราชการในอ าเภอสารภีมาก่อน ที่เทศบาล
ต าบลหนองแฝก เมื่อปี พ.ศ. 2540-2544 และโอนย้ายไปอีกหลายแห่ง 
ในการมาปฏิบัติงานที่เทศบาลต าบลสารภีหากมีสิ่งใดท่ีจะแนะน ากระผม
หรือต้องการให้กระผมหรือพนักงานเทศบาลให้การช่วยเหลือหรือดูแล
กระผมยินดีนะครับ โดยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของกระผม คือ 
0910691255 และเป็นหมายเลขโทรศัพท์ไลน์ด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครบั 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -นอกจากนี้ เทศบาลต าบลสารภี ยังได้รับโอนย้ายข้าราชการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ นายสมจิตร แจ่มจันทร์ ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ จากเทศบาล

ต าบลสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มาปฏิบัติราชการใน
ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ สังกัด กองช่าง เทศบาลต าบลสารภี 
ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา จึงขอเชิญแนะน าตัวต่อ         
ที่ประชุมฯ เชิญครับ 

นายสมจิตร แจ่มจันทร์ -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี ท่านนายกเทศมนตรี 
วิศวกรโยธาช านาญการ ต าบลสารภี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีทุกท่าน 

กระผม นายสมจิตร แจ่มจันทร์ ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ         
ได้โอนย้ายมารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งกระผมเคย
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลสารภีมาก่อน เมื่อปี พ.ศ. 2549-2557 
หลังจากนั้นได้โอนย้ายไปท่ีเทศบาลต าบสันกลาง อ าเภอสันก าแพง 
ประมาณ 5 ปี จากนั้นจึงได้ขอโอนย้ายกลับมาท่ีนี่เพราะกระผมรู้สึกว่าที่นี่
มีความอบอุ่นกว่าที่อ่ืนเยอะครับและใกล้บ้านพักอาศัยด้วย ซึ่งกระผมรู้จัก
สภาพพ้ืนที่และประชาชนต าบลสารภีเป็นอย่างดี ซึ่งกระผมรู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้กลับมารับใช้ประชาชนต าบลสารภีอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ 

5) เรื่อง ครบรอบการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง  -ด้วยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันครบรอบการด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี นับจากวันเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2554 นับเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้วนะครับ ที่ได้มาปฏิบัติ 
หน้าที่... 
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หน้าที่รับใช้พ่ีน้องประชาชนต าบลสารภี ซึ่งมีท่านสมาชิกสภาฯที่ได้เสียชีวิต
ไปแล้วจ านวน 1 ท่าน คือท่านสมบูรณ์ บุญชู ในโอกาสนี้กระผมจึงขอเชิญ
ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้โปรดยืนขึ้นและ
สงบนิ่งเพ่ือเป็นการไว้อาลัยและร าลึกถึงคุณงามความดีของท่านสมบูรณ์ 
บุญชู เชิญครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -ยืนสงบนิ่งเพ่ือเป็นการไว้อาลัยเป็นเวลา 30 วินาท ี

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

-รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม             
ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ           สมัยวิสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที ่2/๒๕61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้ส าเนาให้ท่านสมาชิกฯล่วงหน้าไปแล้วทุกหน้า 
ทุกตัวอักษร ว่ามีข้อความใดที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากที่ประชุม  
ไม่มีผู้ใดจะแก้ไขข้อความในบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมใคร่ขอมติ        
ที่ประชุมแห่งนี้ว่า ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2561 ที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านผู้ใดไม่รับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2/๒๕61  
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    1.นายประสงค์  จันต๊ะกอง ประธานสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเบิกจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เงินสะสมเพ่ือเบิกจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ 

ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพ่ิมเติม จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
รับทราบ เชิญครับ 
 
 

นายสัญญา... 
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นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้วยส านักปลัด ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56101/1841 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รายงานว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว3006 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2561 แจ้งว่า ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ให้เทศบาลต าบลสารภี ส าหรับผู้พิการ 
จ านวน 29 ราย จ านวนงบประมาณ 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
หกพันบาทถ้วน) แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลสารภีไม่ได้ประมาณการรายรับ
ไว้และไม่สามารถตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ทัน      
เงินจ านวนดังกล่าวจึงตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลต าบลสารภี ซึ่งตาม
หนังสือที่อ้างถึง ได้ก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ ตามข้อ 4
กรณี ไม่ ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ทัน เงินที่ได้รับการจัดสรรจะตกเป็นเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ย
ความพิการตามที่ ได้จัดสรร  ประกอบหนังสืออ า เภอสารภีที่  ชม 
0023.26/6181 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้
ก าหนดแนวทางส าหรับการขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้
จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้จัดสรร โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอญัตติเพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับทราบและเห็นชอบให้จ่ายเงิน
สะสมตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 เบิกจ่ายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม 
ซึ่ ง ต ามบั นทึ กข้ อความ  ง านการ เ งิ นและบัญชี  กองคลั ง  ที่  ช ม 
56102/133 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้แจ้งยอดเงินสะสมที่
สามารถน า ไปบริหารได้  ณ วันที่  1  ตุลาคม 2561 จ านวน 
16,858,651 บาท (สิบหกล้านแปดแสนห้าหม่ืนแปดพันหกร้อย     
ห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด จึงขอเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภา
เทศบาลต าบลสารภีพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ 

ทุพพลภาพ... 
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ทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม ให้แก่ผู้พิการ
จ านวน 29 ราย จ านวนเงิน 176,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพัน
บาทถ้วน)  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89  
2. ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ และพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือเบิกจ่ายเงินตามโครงการ

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม จ านวนผู้พิการ 29 ราย
งบประมาณ 176,000 บาท (หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)       
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะซักถามและอภิปราย หรือไม ่

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในที่ประชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอ

มติในท่ีประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม จ านวนผู้พิการ 29 
รายงบประมาณ 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ   
(ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมตาม
รายละเอียดดังกล่าวนะครับ 

 
 
 

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเบิกจ่ายเงินตาม

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม จ านวนผู้พิการ 
29 ราย งบประมาณ 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพัน    
บาทถ้วน)  
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ 914,850 บาท (เก้าแสน    
หนึ่งหม่ืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อ 

เครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ 914,850 บาท (เก้าแสน    
หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด จึงขอเชิญ
ท่านนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้วยส านักปลัด ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56101/1832 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รายงานว่า ตามที่ส านักปลัด ได้เสนอ 

ญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และกันเงินงบประมาณ ในโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
ดีเซล งบประมาณ 914,850 บาท ซึ่งสภาเทศบาลต าบลสารภีได้มีญัตติ
เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการ ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
และต่อมาได้ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณรายจ่ายใน
โครงการดังกล่าว ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี สมัยวิสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 หลังจากนั้น 
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสารภี ที่ 1051/2561 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561  ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 โดยได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพร้อมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ  ในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2561 
ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมคุณลักษณะเฉพาะบางรายการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐจึ งท าให้มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ดังนี้ 

เดิม... 
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เดิม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
เกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 914,850 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง   
สูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 457,425 บาท ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

 
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด - ท่อส่ง ไม่น้อย
กว่า 8 นิ้ว  ติดตั้งบนโครงแท่นฐานเหล็ก แบบเทรลเลอร์ ลากจูง 2 ล้อ ใช้ระบบล่อน้ าด้วยไอเสีย เครื่องสูบน้ า
และเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับรองมาตรฐาน  

1.2 ขนาดถังเชื้อเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 

2.  เครื่องสูบน้ า 
2.1 เป็นปั๊มน้ าชนิดหอยโข่ง 
2.2 เครื่องสูบน้ าต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ISO และต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง 
2.3 มีความสามารถในการสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่รอบการท างาน

ไม่เกิน 1,800 รอบต่อนาที 
2.4 ระยะส่งน้ าสูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร 
2.5 ขนาดท่อทางดูดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และท่อทางส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
2.6 ตัวเรือน เป็นเหล็กหล่อ 
2.7 ใบพัด เป็นเหล็กหล่อ 

3. เครื่องยนต์ต้นก าลัง  
3.1  เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ ารังผึ้ง 
3.2 มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า  

4. อุปกรณ์ประกอบการดูดและทางส่ง 
4.1 ท่อทางดูดและท่อทางส่ง เป็นท่อเหล็ก ความหนาท่อไม่น้อยกว่า 2 มม. หน้าแปลนหนา ไม่

น้อยกว่า 9 มม. ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 1.50 เมตร จ านวน 2 ท่อน, ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 3.00 
เมตร จ านวน 2 ท่อน,  ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 1.00 เมตร จ านวน 4 ท่อน 

4.2 ประตูน้ าเหล็กหล่อ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
4.3 ฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
4.4 ข้องอ 45 องศา แบบหน้าแปลนปกติ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 
4.5 ข้องอ 90 องศา แบบหน้าแปลนปกติ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 
4.6 ปะเก็นยางหน้าไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ขนาด Ø 8 นิ้ว, น็อต, สกูร ครบชุดพร้อมใช้งานได้ 

(จ านวน 10 ชุด) 
4.7 ท่อล้วงขยะทางดูดมีช่องล้วงขยะ มีฝาปิด-เปิด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หน้าแปลนด้าน

ดูดของท่อล้วงขยะสามารถหมุนได้รอบตัวอย่างอิสระ 
4.8 หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทย จ านวน 1 เล่ม 

4.9เครื่องมือ... 
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4.9 เครื่องมือประจ าเครื่องพร้อมกล่องใส่ จ านวน 1 ชุด 
4.10 ชุดประแจบล็อกส าหรับใช้งานหนัก ขนาดหัวขัน ½ นิ้ว ชนิด 12 เหลี่ยม ขนาดระหว่าง    

10-32 มิลลิเมตร  พร้อมกล่องบรรจุ จ านวน 1 ชุด 
4.11 ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับงานหนักขนาด มม. NO.8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 

16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32, จ านวนไม่น้อยกว่า 11 ตัว 

4.12 คีมล็อค จ านวน 1 ตัว 
4.13 ไขควงปากแบนและปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว, 6 นิ้ว อย่างละ 1 ตัว 
4.14 ค้อนหัวเหล็กพร้อมด้าม ขนาด 2 ปอนด์, 4 ปอนด์, 6 ปอนด์ อย่างละ 1 ตัว 
4.15 ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว, ขนาด 18 นิ้ว อย่างละ 1 ตัว 
4.16 กล่องบรรจุเครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อค ส าหรับบรรจุเครื่องมือตามข้อ 4.11 – 4.15 
4.17 มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 

5. คุณลักษณะชุดอุปกรณ์ประกอบ 
5.1 ควบคุมด้วยแผงสวิทช์ ประกอบด้วย SWITCH START, AMPMETER, OIL PRESSURE 

GAUGE, TEMPERATURE GAUGE, HOUR METER, TACHO METER พร้อมเดินสายไฟเรียบร้อย และแผง
สวิทช์ควบคุมเครื่องยนต์ ท าจากวัสดุคงทน, กล่องครอบแผงหน้าปัดแบบกล่องเหล็ก 

5.2 โครงสร้างเทรลเลอร์, แหนบ, กระทะล้อ, ดุมล้อ เพลาล้อ, ลูกปืน และยางนอก-ใน เป็น
ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน เพ่ือความปลอดภัยขณะลากจูง ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

6. ข้อก าหนดอื่น ๆ 
6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายเครื่องสูบน้ าจากโรงงานผู้ผลิต โดยแนบ

เอกสารรับรองการเป็นผู้ผลิต  หรือตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตในการเสนอราคา ทั้งนี้เพ่ือปูองกันเรื่องการ
จัดหาอะไหล่หลังจากการขาย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจ าหน่าย ว่าสามารถจัดหาอะไหล่ให้ได้
ทันที พร้อมทั้งมีอะไหล่ส ารองเป็นระยะเวลา 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต 

6.2 การส่งมอบงาน ผู้ขายติดตั้งและทดสอบเครื่องสูบน้ าให้ใช้การได้ดี และต้องส่งเจ้าหน้าที่
มาร่วมทดสอบการท างานของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ พร้อมทั้งน้ ามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์
เครื่องใช้ทุกอย่างที่จ าเป็น ในการทดสอบมาเอง ตลอดจนแนะน าและฝึกสอนเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้เครื่องได้
เอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.3 รับประกันคุณภาพเครื่องสูบน้ าเป็นระยะเวลา 1 ปี จากการใช้งานปกติ 
6.4 ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 ครั้งต่อปี พร้อมระบุเงื่อนไขการเข้าตรวจเช็คสภาพ

เครื่องสูบน้ า ตามมาตรฐานที่ผู้เสนอราคาได้รับ แนบเอกสารพร้อมใบเสนอราคา และเพ่ือให้การรับประกัน 
และการบริการหลังการขายเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ด้านการขายและบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ า 

6.5 การบริการในห้วงระยะเวลาที่รับประกัน เมื่อเกิดการช ารุด ขัดข้อง เกิดปัญหาจากการใช้งาน 
จะต้องมีบริการตรวจสอบแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ ภายใน 48 ชั่วโมง  

7. ก าหนดส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขาย 

 

 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น... 



-12- 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
เกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 774,680 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง   
สูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 387,340 บาท ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  
     
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1  เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด - ท่อส่ง ไม่น้อย
กว่า 8 นิ้ว  ติดตั้งบนโครงแท่นฐานเหล็ก แบบเทรลเลอร์ ลากจูง 2 ล้อ ใช้ระบบล่อน้ าด้วยไอเสีย เครื่องสูบ
น้ าและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อยู่ใน
สภาพที ่พร ้อมใช้งานได ้ทันที มีใบร ับรองว่าเป็นเครื ่องยนต์ใหม่น ามาแสดงในวันส่งมอบ และ               
มีศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับรองมาตรฐาน  

1.2 ขนาดถังเชื้อเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร 

2.  เครื่องสูบน้ า 
2.1 เป็นปั๊มน้ าชนิดหอยโข่ง 
2.2 เครื่องสูบน้ าต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 และต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงในวัน

ยื่นซอง 
2.3 มีความสามารถในการสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่รอบการท างาน

ไม่เกิน 1,800 รอบต่อนาที 
2.4 ระยะส่งน้ าสูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร 
2.5 ขนาดท่อทางดูดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และท่อทางส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
2.6 ตัวเรือน เป็นเหล็กหล่อ 
2.7 ใบพัด เป็นเหล็กหล่อ 

3. เครื่องยนต์ต้นก าลัง  
3.1  เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ ารังผึ้ง 
3.2 มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า  

4. อุปกรณ์ประกอบการดูดและทางส่ง 
4.1 ท่อทางดูดและท่อทางส่ง เป็นท่อเหล็ก ความหนาท่อไม่น้อยกว่า 2 มม. หน้าแปลนหนา ไม่

น้อยกว่า 9 มม. ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 1.50 เมตร จ านวน 2 ท่อน, ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 3.00 
เมตร จ านวน 2 ท่อน,  ขนาด Ø 8 นิ้ว ยาวท่อนละ 1.00 เมตร จ านวน 4 ท่อน 

4.2 ประตูน้ าเหล็กหล่อ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
4.3 ฟุตวาล์วเหล็กหล่อ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
4.4 ข้องอ 45 องศา แบบหน้าแปลนปกติ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 
4.5 ข้องอ 90 องศา แบบหน้าแปลนปกติ ขนาด Ø 8 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 
4.6 ปะเก็นยางหน้าไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ขนาด Ø 8 นิ้ว, น็อต, สกูร ครบชุดพร้อมใช้งานได้ 

(จ านวน 10 ชุด) 
4.7ท่อล้วงขยะ... 
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4.7 ท่อล้วงขยะทางดูดมีช่องล้วงขยะ มีฝาปิด-เปิด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หน้าแปลนด้าน
ดูดของท่อล้วงขยะสามารถหมุนได้รอบตัวอย่างอิสระ 

4.8 หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทย จ านวน 1 เล่ม 
4.9 เครื่องมือประจ าเครื่องพร้อมกล่องใส่ จ านวน 1 ชุด 
4.10 ชุดประแจบล็อกส าหรับใช้งานหนัก ขนาดหัวขัน ½ นิ้ว ชนิด 12 เหลี่ยม ขนาดระหว่าง    

10-32 มิลลิเมตร  พร้อมกล่องบรรจุ จ านวน 1 ชุด 
4.11 ชุดประแจปากตายส าหรับใช้กับงานหนักขนาด มม. NO.8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 

16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32, จ านวนไม่น้อยกว่า 11 ตัว 
4.12 คีมล็อค จ านวน 1 ตัว 
4.13 ไขควงปากแบนและปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว, 6 นิ้ว อย่างละ 1 ตัว 
4.14 ค้อนหัวเหล็กพร้อมด้าม ขนาด 2 ปอนด์, 4 ปอนด์, 6 ปอนด์ อย่างละ 1 ตัว 
4.15 ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว, ขนาด 18 นิ้ว อย่างละ 1 ตัว 
4.16 กล่องบรรจุเครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อค ส าหรับบรรจุเครื่องมือตามข้อ 4.11 – 4.15 
4.17 มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 

5. คุณลักษณะชุดอุปกรณ์ประกอบ 
5.1 ควบคุมด้วยแผงสวิทช์ ประกอบด้วย SWITCH START, AMPMETER, OIL PRESSURE 

GAUGE, TEMPERATURE GAUGE, HOUR METER, TACHO METER พร้อมเดินสายไฟเรียบร้อย และ แผง
สวิทช์ควบคุมเครื่องยนต์ ท าจากวัสดุคงทน, กล่องครอบแผงหน้าปัดแบบกล่องเหล็ก 

5.2 โครงสร้างเทรลเลอร์, แหนบ, กระทะล้อ, ดุมล้อ เพลาล้อ, ลูกปืน และยางนอก-ใน เป็น
ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน เพ่ือความปลอดภัยขณะลากจูง ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 

6. ข้อก าหนดอื่น ๆ 
6.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายเครื่องสูบน้ าจากโรงงานผู้ผลิต โดยแนบ

เอกสารรับรองการเป็นผู้ผลิต  หรือตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตในการเสนอราคา ทั้งนี้เพ่ือปูองกันเรื่องการ
จัดหาอะไหล่หลังจากการขาย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจ าหน่าย ว่าสามารถจัดหาอะไหล่ให้ได้
ทันที พร้อมทั้งมีอะไหล่ส ารองเป็นระยะเวลา 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต 

6.2 การส่งมอบงาน ผู้ขายติดตั้งและทดสอบเครื่องสูบน้ าให้ใช้การได้ดี  และต้องส่งเจ้าหน้าที่
มาร่วมทดสอบการท างานของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ พร้อมทั้งน้ ามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์
เครื่องใช้ทุกอย่างที่จ าเป็น ในการทดสอบมาเอง ตลอดจนแนะน าและฝึกสอนเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้เครื่องได้
เอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

6.3 รับประกันคุณภาพเครื่องสูบน้ าเป็นระยะเวลา 1 ปี จากการใช้งานปกติ 
6.4 ตรวจเช็คสภาพเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 ครั้งต่อปี พร้อมระบุเงื่อนไขการเข้าตรวจเช็คสภาพ

เครื่องสูบน้ า ตามมาตรฐานที่ผู้เสนอราคาได้รับ แนบเอกสารพร้อมใบเสนอราคา และเพ่ือให้การรับประกัน 
และการบริการหลังการขายเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ด้านการขายและบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ า 

6.5 การบริการในห้วงระยะเวลาที่รับประกัน เมื่อเกิดการช ารุด ขัดข้อง เกิดปัญหาจากการใช้งาน 
จะต้องมีบริการตรวจสอบแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ ภายใน 48 ชั่วโมง  

7. ก าหนดส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขาย 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 89  
2. ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภีได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ 774,680 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะ
ซักถามและอภิปราย หรือไม่ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ 774,680 บาท (เจ็ดแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า     
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 387,340 บาท ตั้งจ่ายจาก
ส านักปลัด โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรด  
ยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามรายละเอียดดังกล่าวนะครับ 

 

 

ที่ประชุมสภา... 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ 774,680 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืน    สี่พัน
หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 387,340 บาท ตั้งจ่ายจาก
ส านักปลัด 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

**พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที** 

เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑0.45 น. 

นายพิชัย  อินต๊ะ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
สามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียง

ตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,839,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
สามหมื่ น เก้ า พันบาทถ้ วน )   ตั้ ง จ่ า ยจ ากส านั กปลั ด  จึ ง ขอ เชิญ             
ท่านนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้วยส านักปลัด ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56101/1827 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รายงานว่า ตามที่ส านักปลัด ได้เสนอ

ญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสารภีให้ความเห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และกันเงินงบประมาณ ในโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้ง งบประมาณ 1,839,000 บาท และสภาเทศบาลต าบลสารภีได้มี
ญัตติเห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการ ในครั้งการประชุมสภาเทศบาลต าบล
สารภี สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2561 ต่อมาคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลสารภี ที่ 
1050/2561 ลงวันที่  16 ตุลาคม 2561   ได้ด า เนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลง 

คุณลักษณะ... 
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คุณลักษณะและราคากลางในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมคุณลักษณะเฉพาะบางรายการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐจึงท าให้มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

เดิม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 2) โครงการจัดซื้อเสียง
ตามสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1,839,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ตามโครงการ
จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 29 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

รายละเอียดโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 
1. Fiber Distribution panal (FDU)       จ านวน   5    ชุด 
2. ชุดรับ-ส่ง ถอดรหัสสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย (Network Audio Adapter) จ านวน   7    ชุด 
3. เครื่องเลือกโซนประกาศ (Speaker Selectors)       จ านวน   1    ชุด 
4. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน (Digital Karaoke Processer)    จ านวน   1    ชุด 
5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์  (Power Amplifiers)   จ านวน   1    ชุด 
6. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ (Power Amplifiers)     จ านวน   4    ชุด 
7. ไมโครโฟนระบบประกาศ แบบมีเสียงดนตรี  (Microphone)          จ านวน   1    ชุด 
8. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD Player)          จ านวน   1    ชุด 
9. ล าโพงฮอร์น พร้อมยูนิต  ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์  (Horn Speakers)      จ านวน   64  ชุด 
10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiberoptic  (media converter)           จ านวน   4    ชุด 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด UTP 24 ช่อง + SFP 4 ช่อง   จ านวน   1    ชุด 
12. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA (UPS)        จ านวน   5    ชุด 
13. อุปกรณ์ปูองกันฟูาฝุา (Safeguard)         จ านวน   5    ชุด 
14. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด  6 Core   จ านวน  8,350   เมตร 
15. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Dropwire)            จ านวน  13,890 เมตร 
16. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 27U    จ านวน   1    ชุด 
17. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 15U   จ านวน   4    ชุด 
18. ค่า Fuion Spice  สายใยแก้วน าแสง และค่าแรงติดตั้งปรับแต่งระบบ   จ านวน   1    ระบบ 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 2) โครงการจัดซื้อเสียง
ตามสายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1,806,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุตามโครงการ
จัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 29 ตั้งจ่ายจากส านักปลัด 

รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง 
1. Fiber Distribution panal (FDU)      จ านวน   5    ชุด 
2. ชุดรับ-ส่ง ถอดรหัสสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย (Network Audio Adapter)   จ านวน   7    ชุด 
3. เครื่องเลือกโซนประกาศ (Speaker Selectors)      จ านวน   1    ชุด 
4. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงไมโครโฟน (Digital Karaoke Processer)   จ านวน   1    ชุด 
5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์  (Power Amplifiers)   จ านวน   1    ชุด 
6. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ (Power Amplifiers)  จ านวน   4    ชุด 
7. ไมโครโฟนระบบประกาศ แบบมีเสียงดนตรี  (Microphone)         จ านวน   1    ชุด 
8. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD Player)         จ านวน   1    ชุด 
9. ล าโพงฮอร์น พร้อมยูนิต  ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์  (Horn Speakers)      จ านวน   64  ชุด 
10. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiberoptic  (media converter)          จ านวน   4    ชุด 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด UTP 24 ช่อง + SFP 4 ช่อง   จ านวน   1    ชุด 
12. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA (UPS)        จ านวน   5    ชุด 
13. อุปกรณ์ปูองกันฟูาฝุา (Safeguard)        จ านวน   5    ชุด 
14. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด  6 Core   จ านวน  4,750  เมตร 
15. สายน าสัญญาณโครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอกอาคาร ขนาด  12 Core จ านวน  2,600  เมตร 
16. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Dropwire)       จ านวน 14,680 เมตร 
17. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 27U   จ านวน   1    ชุด 
18. ตู้ส าหรับใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว 15U    จ านวน   4    ชุด 
19. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบ ประกอบด้วย      จ านวน   1    ระบบ 

19.1 ค่าโยงสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ (จ านวน  22,030 เมตร) 
19.2 ค่า Fuion Spice  สายใยแก้วน าแสง และค่าเชื่อมต่องานระบบสายต่าง ๆ 
19.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง 
19.4 ค่าเชื่อมต่อระบบสัญญาณ และทดสอบระบบ 

    ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติดังกล่าวข้างต้น  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียงตามสาย 
 

พร้อมติดตั้ง... 
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พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกพัน   
เก้าร้อยบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากส านักปลัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ใดจะ
ซักถามและอภิปราย หรือไม่ เชิญครับ 

นางศรีนวล สุภาวัฒน์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉันมีข้อซักถาม ว่าโครงการจัดซื้อเสียงตามสาย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมติดตั้งโครงการนี้ จะมีการเชื่อมต่อระบบผ่านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ไปยัง

หมู่ที่ 7-9 ต าบลสารภี ด้วยหรือไม่ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อซักถามอีกหรือไม่ กระผมจะได้ให้ท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีฯชี้แจงพร้อมกัน เชิญครับ 

นายนิกร จันต๊ะก๋อง  -เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมมีข้อซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ค าชี้แจง ตามข้อ 14 เกี่ยวกับจ านวนสายน าสัญญาณ ซึ่งเดิมเป็นขนาด 

6 core จ านวน 8,350 เมตร แต่ได้ปรับลดลงจ านวนกึ่งหนึ่ง คงเหลือ
เพียง 4,750 เมตร เหตุใดจึงปรับลดลงและท าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
อย่างไรครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มี กระผมขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านศรีนวล สุภาวัฒน์ก่อนนะครับ 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ส าหรับโครงการติดตั้งเสียงตามสายเป็นการติดตั้งทั้งต าบลครับ  

ส่วนรายละเอียดที่ท่านนิกร จันต๊ะก๋อง ได้สอบถาม กระผมขออนุญาต    
ต่อท่านประธานสภาฯ ได้โปรดอนุญาตให้สิบเอกวิมล รู้ท านอง หัวหน้า
ส านักปลัด เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -เชิญ สิบเอกวิมล รู้ท านอง หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เชิญครับ 

สิบเอกวิมล รู้ท านอง  -เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด ทุกท่านครับ กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

คุณลักษณะของโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ซึ่งเดิมท่านปลัด
อภิชาติ เทพชา เป็นประธานคณะกรรมการก าหนดราคากลางและ
คุณลักษณะฯ พอท่านย้ายไปกระผมจึงเป็นประธานคณะกรรมการฯแทน 
ซึ่งกระผมเองไม่มีความรู้ เกี่ยวกับระบบเสียงตามสาย จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการฯซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป็นคณะกรรมการฯและออกแบบระบบให้
ทั้งหมด โดยในรายละเอียดข้อ 14 เกี่ยวกับจ านวนสายน าสัญญาณ 6 
core นั้น ได้ปรับลดลงเพ่ือน าไปเพ่ิมสายสัญญาณขนาด 12 core เพ่ือ
รองรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในอนาคตครับ โดยสายน าสัญญาณขนาด 

12core… 
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  12 core จะโยงสายสัญญาณตั้งแต่ส านักงานเทศบาลต าบลสารภีผ่านท่อ

ลอดของทีโอที ซึ่งมีค่าเช่ารายเดือนเหมือนสายโทรศัพท์ มีอายุการใช้งาน 
20 ปี บริเวณหน้าโรงงานรวมไม้ ไปจนถึงจุดแยกสัญญาณ เชื่อมต่อเขต   
หมู่ที่  8 โดยจะเชื่อมโยงไปถึงโซนทิศเหนือ(บ้านต้นผึ้ง) ส่วนหมู่ที่  9       
จะเชื่อมโยงตลอดแนวเขตล าน้ าแม่สะลาบ เชื่อมไปทางบ้านของอดีต
ผู้ใหญ่บ้านและไปทางประปาหมู่บ้าน ส่วนหมู่ที่ 7 จะเชื่อมโยงเลียบแนว  
ล าเหมืองสาธารณะ ซึ่ งท่านอาจารย์การันตีว่า ระบบเสียงตามสาย          
ที่ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริงและครอบคลุมทั้งต าบลสารภีแน่นอน
เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับท่ีใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบและไม่มีผู้อภิปรายหรือซักถาม 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -หากไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติ

ในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียง
ตามสายพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากส านักปลัด โปรดยกมือครับ (มีผู้ยกมือ 
9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายตามรายละเอียดดังกล่าวนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้ง งบประมาณ 1,806,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกพัน   เก้า
ร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากส านักปลัด  
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

3.4 ญัตติ เรื่อง มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติ เรื่อง มอบหมายสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลต าบลสารภีเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 

ต าบลสารภี ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ เชิญครับ 
 
 

นายสัญญา... 
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นายสัญญา พรหมศาสตร์ -ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้มีบันทึกข้อความที่ ชม 56105/62 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 

รายงานว่า ตามหนังสือ สปสช. ที่ 5.31/ว338 ลงวันที่ 24 กันยายน 
2561 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 
2561 และแจ้งจ านวนประชากรที่ใช้ในการสมทบงบประมาณเข้ากองทุน
ฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลสารภีหมดวาระลงตามประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งข้อ 24 
วรรค 2 ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ คณะท างานตามวรรคหนึ่ง     
อยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 
12 ต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงขอเสนอญัตติ
การมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสารภี ตามข้อ 12(3) สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
จ านวน 2 คน เพ่ือเทศบาลต าบลสารภีจะได้ด าเนินการตามประกาศฯ
ดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 
ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ 
ข้อ 24 วรรค 2 ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ คณะท างานตามวรรค
หนึ่งอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ    เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ตามข้อ 12 ต่อไป 

ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภีได้
ร่วมกันพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีจ านวน 2 ท่าน
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสารภี 

นายประสงค์... 
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นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  และพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีเป็นคณะกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสารภีจ านวน 2 ท่าน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลต าบลสารภีได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภีที่มีความเหมาะสมที่จะ
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสารภี ได้แก่ 
1.นายวิทยา เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1 
2.นายนิกร จันต๊ะก๋อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 2 
ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด เห็นว่ามีผู้ เหมาะสมให้ เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสารภีอีกหรือไม่
ครับ หากไม่มีกระผมจะขอมติให้ความเห็นชอบในการมอบหมายดังกล่าว 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่ง ๑0 คน อยู่ในทีป่ระชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ 10 คน ครบองค์ประชุม กระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควร

มอบหมายให้ นายวิทยา เมืองลือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1 
และนายนิกร จันต๊ะก๋อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 2  เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสารภี โปรดยกมือ
ครับ (มีผู้ยกมือ 9 ท่าน) ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบให้มอบหมายสมาชิกสภาฯ
ทั้งสองท่านนะครับ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ -มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มอบหมาย นายวิทยา เมืองลือ สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสารภี เขต 1และนายนิกร จันต๊ะก๋อง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสารภี เขต 2 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลสารภี 
จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
1. นายประสงค์  จันต๊ะกอง  ประธานสภาฯ 

 

************พักรับประทานอาหารกลางวัน********* 

เริ่มประชุม(ต่อ) เวลา ๑3.00 น. 

นายพิชัย  อินต๊ะ               - เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าห้องประชุมพร้อมกันครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่4... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔                 เรื่องอ่ืนๆ  

4.1 ญัตติ เรื่อง รายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้เสนอญัตติในเรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลฯ           ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภีเพ่ือรายงานการสถานะการคลัง  

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง  
ให้ที่ประชุมรับทราบ 

นายสัญญา พรหมศาสตร์ -เนื่องด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลสารภี 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี     ได้รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561                      

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ ดังต่อไปนี้ 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ           -รับทราบ 

4.2 ญัตติ เรื่อง นายกเทศมนตรีต าบลสารภีขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน   
ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภี ประจ าปี พ.ศ. 2561 

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสารภีไดเ้สนอญัตติ เรื่อง ขอรายงานผล 
ประธานสภาเทศบาลฯ การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ไดเ้สนอญัตติให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อพิจารณา 

นายสัญญา  พรหมศาสตร์     -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม 
นายกเทศมนตรีต าบลสารภี พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 

พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี กระผมนายสัญญา พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลสารภี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลสารภี 

ตามท่ีกระผม นายสัญญา  พรหมศาสตร์ นายกเทศมนตรีต าบลสารภี ได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลสารภีต่อสภาเทศบาลต าบลสารภี ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี 
สมัยวิสามัญ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลต าบล
สารภี ไว้ทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
3. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา 
4. นโยบายด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
6. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

 
 
 
 

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน... 
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1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่

ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโต 
1.2 พัฒนาระบบน้ าอุปโภค บริโภคและการเกษตร ให้ได้มาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง 
1.3 พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟูาสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านตลอดถึงที่สาธารณะอย่าง

ทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
1.4 พัฒนา ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกชุมชน เพ่ือการบริการ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง 
1.5 ก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ เพ่ือให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

พร้อมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกสบายต่อประชาชนที่มารับบริการ 
 

จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการทั้งหมด 25 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,089,125.34 บาท 
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 1,680,633.35 บาท ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 
1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (Overlay) ซอย 2 

(เลียบรางรถไฟ) หมู่ที่ 2 
220,000 220,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน 
นายปรีชา ถึงบ้านนายสุรศักดิ์ หมู่ที่ 2 

120,000 120,000 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในสนามกีฬา
ปุาขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 

225,000 211,600 

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่างเคิ่ง 
หมู่ที่ 4 

953,500 กันเงิน ปี 2561 

5 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตกฝั่ง
ตะวันตกล าเหมืองพญาค า (ถนนหลังสนามกีฬาหลวงค า) 
หมู่ที่ 6 

2,100,000 กันเงิน ปี 2561 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจ่าสิบเอกเมืองค า  
กองเกิด หมู่ที่ 8 

80,000 80,000 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สี่แยกหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านถึงสามแยกบ้านนายนิกร จันต๊ะกอง หมู่ที่ 9 

417,000 กันเงิน ปี 2561 

8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาส านักงานเทศบาลต าบล
สารภี 

405,000 กันเงิน ปี 2561 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 (บ้านสารภี)  
หมู่ที่ 2 

250,000 กันเงิน ปี 2561 

10 โครงการก่อสร้างถนนปากทางเข้าหมู่บ้านสันกับตอง
เหนือ หมู่ที่ 8 (ทางลงซุปเปอร์ไฮเวย์) 

820,000 กันเงิน ปี 2561 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารภายในสุสานปิงห่าง  
หมู่ที่ 4 

600,000 กันเงิน ปี 2561 

 
ล าดับที่12... 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 

12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมปรับปรุง
ทางเชื่อม บ้านนายปราการ ค าปวน หมู่ที่ 4 

500,000 กันเงิน ปี 2561 

13 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ้านนายสมชาย หลักทอง  
หมู่ที่ 1  

61,958.45 56,044.46 

14 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ บ้านนายกมล ถึงวัดร้างกอ
มะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 

140,414.62 128,917.88 

15 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ช่วงหลังตลาดเก่าปากกอง  
หมู่ที่ 3 

53,328.69 46,511.83 

16 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยกองทุนหมู่บ้านถึงบ้าน
นางกัลยา จันตัน หมู่ที่ 5 

40,421.71 40,026.56 

17 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านนางก๋องค า ถึงสนาม
กีฬาปุาขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 

96,337.45 82,385.72 

18 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยติดต่อหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 101,645.72 100,052.49 
19 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านนายมนัส หมู่ที่ 7 55,785.09 53,494.65 
20 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านนายพรศรี หมู่ที่ 7 67,623.35 62,742.66 
21 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านวีรชัย สังข์แดง  

หมู่ที่ 10 
49,690.58 47,203.05 

22 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านนายอินถา เต็มดี  
หมู่ที่ 3 

62,110.29 61,334.54 

23 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านนายมานิตย์ 
 หวลหงษ์ หมู่ที่ 10 

51,922.17 51,756.97 

24 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย 10 บ้านนายวาทิน 
บุญมา หมู่ที่ 10 

341,108.84 132,149.28 

25 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย 17/2 บ้านนายอุทัย 
วรรณศรี หมู่ที่ 10 

276,278.38 186,413.26 

 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

2.1 สนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการค้า โดยท าการตรวจสอบร้านค้าเขตเทศบาลต าบลสารภีให้มีความสะอาด ปลอดภัย 

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการบริการที่ดี 
2.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพ่ือความอยู่ดีกินดี มีชีวิตที่

มั่นคง 
 
 

จ านวนโครงการ... 
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จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการทั้งหมด 5 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 170,000 บาท  
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 79,216 บาท ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย 30,000 16,996 
2 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพผู้ปลูกล าไย 30,000 14,660 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าการเกษตรตามแนว

พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
30,000 16,680 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีต าบลสารภี 30,000 16,085 
5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดชุมชน 50,000 14,795 

 
3. ด้านการศึกษาและการกีฬา 

3.1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลสารภี 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬา

ให้กับชุมชนและกลุ่มเยาวชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้

เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
3.4 สนับสนุนด้านการจัดการและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
3.5 จัดตั้งห้องสมุด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต าบลสารภี เพ่ือให้ประชาชนได้มีการศึกษาตาม

อัธยาศัย และตลอดชีวิต 
 

จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการทั้งหมด  8  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท  
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 543,622 บาท ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 
1 โครงการส่งเสริมการท างานช่วงปิดภาคเรียนของ

นักเรียนนักศึกษา 
60,000 55,800 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลสารภี 90,000 62,462 
3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและ

ครอบครัวเทศบาลต าบลสารภี 
80,000 5,325 

4 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง โครงการอาหาร
กลางวัน 

300,000 250,000 

5 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง โครงการค่ายเรียนรู้
ทักษะชีวิต 

15,000 15,000 

6 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง โครงการค่าย
วิชาการสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

15,000 15,000 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลสารภีสัมพันธ์ 150,000  140,035 
8 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเปตอง เทศบาลต าบลสารภี 

หมู่ที่ 3 
90,000 กันเงิน ปี 2561 

 
4.ด้านศิลปวัฒนธรรม... 
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4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

4.1 ด าเนินการตามโครงการถนนต้นยาง ถนนสายวัฒนธรรม และถนน OTOP  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
-  จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยร่วมกับชุมชนทั้ง 10 ชุมชน 
-  จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ 
-  จัดงานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ พร้อมทั้งประเพณีปี๋ใหม่เมืองเวียงสารปี 

 -  จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาให้กับวัดภายในเขตเทศบาล เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของชุมชนในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

4.3 ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดและโบสถ์ 
ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการทั้งหมด 8 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 414,000 บาท  

เบิกจ่ายเป็นจ านวน 273,857 บาท ดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 

1 โครงการสืบสานดนตรีพ้ืนเมือง 50,000 36,735 
2 โครงการสืบสานประเพณีภูมิปัญญาผญ๋ายี่เป็ง 70,000 31,110 
3 โครงการสืบสานประเพรีภูมิปัญญาผญ่าปี๋ใหม่เมือง 70,000 27,583 
4 โครงการสืบสานประเพณีท าบุญศาลเจ้าหลักเมือง

เชียงใหม่-ล าพูน 
30,000 21,585 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 136,000 123,484 
6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000 5,360 
7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี (โครงการสืบสาน

ประเพณีปีใหม่เมือง) 
3,000 3,000 

8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี (โครงการจัด
ขบวนแห่รถบุปผาชาติของอ าเภอสารภีตามโครงการจัด
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ) 

25,000 25,000 

 
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

5.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน ในช่วงเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยการ
จัดหาวัสดุเครื่องอุปโภค – บริโภคที่จ าเป็น ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้น 

5.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้วยโอกาสและผู้ปุวยโรคเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ
รัฐบาล  ทุกคน  

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ               
สู่มาตรฐาน โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบที่ก าหนดในการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลสารภี 

 
5.4สนับสนุน... 
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5.4 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน 
5.5 จัดหารถบริการสาธารณะต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสารภี และกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการประชาชนต าบลสารภี 
5.6 จัดตั้งศูนย์ซ่อมแซมพ้ืนฐานตามศักยภาพและตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลสารภี ทั้งนี้เพ่ือ

บริการประชาชนต าบลสารภี 
 

จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 13,097,000 บาท  
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 12,231,455 บาท ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 
1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 15,000 14,280 
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพ

ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
50,000 14,220.10 

3 โครงการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ 

30,000 1,270 

4 อุดหนุนเทศบาลต าบลไชยสถาน (โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่) 

30,000 30,000 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโฮงเฮียนเก๊ายางนา  
สาหระป ี

250,000 60,285 

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,768,800 10,169,700 
7 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,803,200 1,803,200 
8 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 150,000 138,500 

 
6.  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1  จัดตั้งศูนย์บริการรับส่งผู้ปุวย ไป-กลับ โรงพยาบาล และพัฒนา ปรับปรุงรถกู้ชีพฉุกเฉินให้มีความ

ทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
6.2  จัดสร้างสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจประจ าต าบลสารภี 
6.3  พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะให้ทั่วถึง 
6.4  สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
6.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่ามอง เน้นความร่มรื่นสดชื่นตามนโยบาย “ต าบลสี

เขียว” 
6.6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

จ านวนโครงการ... 
 



-40- 
 

จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการทั้งหมด 20 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 553,220 บาท  
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 399,165.60 บาท ดังนี้ 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 
1 โครงการปลูกจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10,000 9,695 

2 โครงการอนุรักษ์ต้นยางนาและนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

150,000 146,388 

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 140,000 78,950 
4 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 43,000 31,101.65 
5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 40,000 8,053.20 
6 โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน

ต าบลสารภ ี
20,000 20,000 

7 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15,000 9,382 
8 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ 10,000 9,942 
9 โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจ าวนั 20,000 2,354 

10 โครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

20,000 9,378.25 

11 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 

15,000 6,927 

12 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10,510 8,825 

13 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ตา้นภัยมะเร็งเต้า
นม 

9,710 9,687.50 

14 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 10,000 8,482 
15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการอบรม

หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
9,084 9,084 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการพัฒนา
สุขาภิบาลด้านมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  
หมู่ที่ 7 ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

4,666 4,666 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการอบรม
จิตอาสาดา้นการแพทย ์

6,250 6,250 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

5,000 5,000 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็ก 

10,000 10,000 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

5,000 5,000 

 
 

6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี... 
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6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกข้ันตอน 
7.2 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและทันสมัย เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการให้บริการแก่ประชาชน 
7.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลสารภี โดยยึดหลัก

จรรยาบรรณของข้าราชการ 
7.4 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมของ

ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.5 ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลสารภีแห่งใหม่ให้สามารถรองรับในการให้ประชาชนต าบลสารภีได้

อย่างสะดวกและทันสมัย 
 

จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการทั้งหมด 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,974,598 บาท  
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 2,565,027.86 บาท ดังนี้ 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร 
500,000 337,906.11 

2 โครงการสรุปผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลสารภี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

100,000 39,176 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ผู้น าท้องถิ่น เทศบาลต าบลสารภี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

100,000 10,696 

4 โครงการจัดงานรัฐพิธี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

100,000 37,565 

5 โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วน
ภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

50,000 40,775 

6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี 

20,000 20,000 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 10,000 854 
8 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลสารภี 
20,000 19,927 

9 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสารภี 

15,000 3,850 

ล าดับที่10... 
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ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณใช้จริง 

10 ค่าวัสดุ 
- วัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 
- วัสดุการเกษตร (ส านักปลัด) 
- วัสดุอื่น (ส านักปลัด) 
- วัสดุส านักงาน (กองคลัง) 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) 
- วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (งานปูองกันฯ) 
- วัสดุก่อสร้าง (งานปูองกันฯ) 
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานปูองกันฯ) 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย (งานปูองกันฯ) 
- วัสดุเครื่องดับเพลิง (งานปูองกันฯ) 
- ค่าอาหารเสรมิ (นม) (กองการศึกษาฯ) 
- วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) 
- วัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) 
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) 
- วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (กองช่าง) 
- วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 
ครุภัณฑ์ 
- เครื่องท าลายเอกสาร (ส านักปลัด) 
- ตู้เหล็ก 2 บาน (ส านักปลัด) 
- เก้าอี้หมุนบุหนังขาเหล็กปรับโช๊ค (ส านักปลัด) 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (ส านักปลัด) 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (ส านักปลัด) 
- โต๊ะพับอเนกประสงค์ (ส านักปลัด) 
- ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (ส านักปลัด) 
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 (ส านักปลัด) 
- เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ส านักปลัด) 
- เสียงตามสายพร้อมติดต้ัง (ส านักปลัด) 
- จอรับภาพ (ส านักปลัด) 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ส านักปลัด) 
- ตู้เย็น (ส านักปลัด) 
- เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง (ส านักปลัด) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (ส านักปลัด) 
- เครื่องพิมพแ์บบฉัดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) (ส านักปลัด) 
- เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  
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(ส านักปลัด) 
- รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) (ส านักปลัด) 
- เครื่องพิมพแ์บบฉัดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
- เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
- เก้าอี้หมุนบุหนังขาเหล็กปรับโช๊ค (กองคลัง) 
- ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน ขนาด 10 ตู้ (กองคลัง) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (กองคลัง) 
- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
(กองคลัง) 
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที) 
- โต๊ะท างานเหล็ก (งานปูองกันฯ) 
- เก้าอี้หมุนบุหนังขาเหล็กปรับโช๊ค (งานปูองกันฯ) 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
 (งานปูองกันฯ) 
- พัดลมอุตสาหกรรม (งานปูองกันฯ) 
- เลื่อยโซ่ยนต์ (งานปูองกันฯ) 
- หัวฉีดน้ าดับเพลิง (งานปูองกันฯ) 
- เครื่องคอมพิวเตอร ์(งานปูองกันฯ) 
- เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) (งานปูองกันฯ) 
- เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA (งานปูองกันฯ) 
- รถเข็นใช้ใส่ลูกบอลและอุปกรณ์กีฬา (กองการศึกษาฯ) 
- ชุดเก้าอี้แขนอ่อนไม้สัก 6 ท่ีนั่ง (กองการศกึษาฯ) 
- ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) (กองการศึกษาฯ) 
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
(กองการศึกษาฯ) 
- ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม (กองสาธารณสุขฯ) 
- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก (กองสาธารณสุขฯ) 
- ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) (กองสาธารณสุขฯ) 
- โต๊ะพับอเนกประสงค์ (กองสาธารณสุขฯ) 
- ชั้นวางแฟูม 2 ชั้น 20 ช่อง (กองสาธารณสุขฯ) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน  
(กองสาธารณสุขฯ) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(กองสาธารณสุขฯ) 
- เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
(กองสาธารณสุขฯ) 
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ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ  

นายประสงค์  จันต๊ะกอง  -บัดนีท้ี่ประชุมก็ได้มีข้อน าเสนอ ข้อหารือ มาพอสมควรแล้ว  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอต่อไปอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการ 
    ประชุมสภาฯ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  -รับทราบ/ไม่มีเรื่องเสนอต่อไปอีก 

นายประสงค์ จันต๊ะกอง             -ขอปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ปิดประชุมเวลา  14.10  น. 

   
 

ลงชื่อ              พิชัย อินต๊ะ                     ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายพิชัย อินต๊ะ) 

                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสารภี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสารภี  
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งที่ 1/๒๕61 แล้ว เมื่อวันที่     29     พฤศจิกายน   ๒๕61  

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงนามไว้ 
 

ศรีนวล สุภาวัฒน ์
 (นางศรีนวล สุภาวัฒน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

วิรัตน์ ปัญเจริญ 
 (นายวิรัตน์  ปัญเจริญ) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นิกร จันต๊ะก๋อง 
 (นายนิกร  จันต๊ะก๋อง) 

เลขานุการ/คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลสารภี ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                       ประสงค์ จันต๊ะกอง 

(นายประสงค์ จันต๊ะกอง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลสารภี 

  
               
 
 
 


