
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยวิสามัญประจ าปี ๒๕๖๒  สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่  ๒๐  เดือน  กันยายน   พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

******************* 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาล 
2 นายบุญดี  เกษตรสุขใจ รองประธานสภาเทศบาล 

3 นายทนง  ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

4 นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5 นายเลื่อน  สุปินนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6 นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายชิต  นันต๊ะโส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8 นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

9 นายพรชัย  เสรีดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายบิยา  สงวนไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

11 นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
จ านวนผู้ลาประชุม  ๑  คน  ( นายบุญช่วย สุธนะ เลขานุการสภาฯ) 
จ านวนผู้ไม่มาประชุม  -   คน 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล     ต าแหน่ง 
1 นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี นายกเทศมนตรี 
2 นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี 
3 นายอดิศักดิ์  ปัญญายิ่ง รองนายกเทศมนตรี 
4 นายสุพจน์  ตั้งใจเจริญกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5 นายทศพร  เด่นนภาคุณากร ที่ปรึกษานายกฯ 
6 นายสุค า  วรกิจ ปลัดเทศบาล 
7 นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8 นางณัฎฐกานต์  ปัญญาแดง นักวิชาการเงินและบัญชี 
9 นางสาวเยาวดี  กันยานันท์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

10 นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
11 นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ นิติกร 
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เริ่มประชุมเวลา 09.40  น. 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เนื่องจากขณะนี้ได้มีสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมและได้
เวลาอันสมควรแล้ว  จึงด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็น
ประธานใน   การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญประจ าปี 2562  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

-  เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยในวันนี้เป็นการ 
ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัย สมัยที่  1 ครั้งที่  1  พ.ศ.2562   ตามประกาศอ าเภอจอมทอง  เรื่อง    
เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562   

ตามท่ีประธานสภาเทศบาลต าบล     ดอยแก้ว  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ขอเปิด 
ประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ    สมัยที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  และ
ราชการอ่ืนๆ  ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  2562  เป็นต้นไป  นั้น 
  อ าเภอจอมทองพิจารณาแล้วเห็นว่า  เทศบาลต าบลดอยแก้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นที่
จะต้องเปิดการประชุมสมัยวิสามัญและเพ่ือประโยชน์ของเทศบาลฯ  นายอ าเภอจอมทองจึงอาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่  4250/2561  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2561  เรื่อง  มอบอ านาจให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผนวก  ซ.  ข้อ  10.6  ให้เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
ดอยแก้ว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  ตั้ งแต่วันที่  16  กันยายน  2562  เป็นต้นไป          
มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  11  กันยายน  2562 

- วันนี้ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมทุกท่านทราบว่า  คุณบุญช่วย  สุธนะ      
ได้ลากิจ  ดังนั้น  ก่อนการประชุมสภาในวันนี้  จะต้องเลือกเลขานุการสภาคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาชั่วคราว  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบและข้ันตอนในการเลือกเลขานุการสภา  ขอเชิญครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

 ในวันนี้เลขานุการสภาฯไม่อยู่  ตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554   
 ข้อ  19    ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น  หรือมีแต่ไม่อยู่  
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่น เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยให้น าความในข้อ  13  และข้อ  26  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้น
แต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
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 ก่อนที่จะด าเนินการประชุมสภาในครั้งนี้  จึงขอให้สภาฯด าเนินการเลือกเลขานุการฯชั่วคราว  
ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯต่อไป 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตามที่นิติกร  ได้ชี้แจงระเบียบ  ก่อนที่จะด าเนินการประชุมสภาในครั้งนี้  จึงขอให้สภาฯ
ด าเนินการเลือกเลขานุการฯชั่วคราว  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาฯ
ต่อไป 

นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

  เสนอนางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาฯ  ในการ
ประชุมครั้งนี้  ขอผู้รับรองด้วยครับ  โดยมีนายพรชัย  เสรีดวงใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  และ  นาย
เลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เป็นผู้รับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 มีสมาชิกท่านอ่ืนจะเสนอชื่ออีกหรือไม่  เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมในการให้นางสาวพักตร์ฤภัส  
สิทธิสิงห์  เป็นเลขานุการสภาฯ  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบใหน้างสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  เป็นเลขานุการสภาฯ 
มาประชุม  จ านวน  11  คน เห็นชอบ จ านวน  11 คน 
      ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
      ลา  จ านวน  1 คน 
       งดออกเสียง จ านวน  - คน 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ขอเชิญผู้ที่ได้รับเลือกได้มาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา  และกล่าวต่อที่ประชุม  ขอเชิญครับ 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  เลขานุการสภาฯ 

  ขอขอบคุณท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเลือก
ให้ดิฉันท าหน้าที่ เลขานุการสภาฯ  ในการประชุมครั้งนี้   และเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา  ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญคะ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

- แจ้งแก่เหมืองลงส ารวจพื้นที่บ้านขุนแตะ  ส ารวจพื้นที่เพ่ือท าอ่างเก็บน้ า  มีอยู่  2  จุด 
1. ผาลาดฝั่งลาว  ถ้าสร้างจะมีผลกระทบกับพื้นท่ีทางการเกษตรของชาวบ้านหมู่ที่  5 
2. ไร่เก่าของพ่อลูน  จุดนี้น่าจะมีความเหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  และจะมีการลง 

พ้ืนที่เพ่ือส ารวจความเหมาะสมอีกครั้ง 
- หมวดศรีโรจน์  จะได้ย้าย  จึงฝากเชิญชวนร่วมงานที่ฟาร์มขุนแตะตั้งแต่เวลา  12.00  น. 
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นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

- เนื่องด้วยผมได้เข้าร่วมประชุมที่โครงการหลวง  โดยหัวหน้าไพโรจน์  ได้เสนอวิธีการขอ 
ใช้พ้ืนที่ป่า  ซึ่งได้กล่าวว่า  เนื่องจากทุกวันนี้อปท.มีปัญหาเรื่องการขอใช้พ้ืนที่ป่า  ในการด าเนินโครงการไม่ว่า
จะด าเนินการด้วยงบอะไรก็ตาม  ถ้าพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ป่า  ต้องได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ  จึงจะ
สามารถด าเนินการได้  จึงเสนอแนะวิธีการ  เช่น  กรณีล าเหมือง  ซึ่งโดยสภาพแล้วมีการใช้งาน  ถ้าจะ
ด าเนินการก่อสร้าง  หรือปรับปรุง  จะต้องได้รับอนุญาต  เห็นควรให้ท้องถิ่นขึ้นทะเบียนครอบล าเหมือง     
ออก  นสล.  ผมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาข้อมูล  และกฎหมายว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

นางปรียาภัทร์  สุพรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

- แจ้งงานสลากภัตวันท่าต้นแหน  ในวันพฤหัสบดี  ที่  26  กันยายน  2562 
- โครงการธรรมะสัญจร  ในวันเสาร์  ที่  5  ตุลาคม  2562  ณ  วัดดอยแก้ว  เวลา  20.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญประจ าปี 2562  
   สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2562 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ได้ให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อ
วันที่  21  สิงหาคม  2562  ว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2562  สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   11   คน 
  ไม่รับรอง    จ านวน  - คน 

  ลา     จ านวน  1 คน 
  งดออกเสียง    จ านวน  -    คน 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

  สอบถามฝ่ายบริหารเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่  6  เนื่องจากตอนนี้ไม่มีเด็กนักเรียนแล้ว  
จะด าเนินการอย่างไรต่อไป  จะท าการยุบศูนย์  หรือ  จะรวมศูนย์  ถ้ามีการตรวจสอบจะท ายังไง  ขอให้
ผู้บริหารตรวจสอบด้วย 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เรื่องนี้ผมจะด าเนินการตรวจสอบและจะรายงานให้ทราบในคราวประชุมสภาฯครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี  - 

พัก 12.15  น. 

เริ่มประชุม  13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562       
( ตั้งจ่ายรายการใหม่ )  กองช่าง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562   ( ตั้งจ่ายรายการใหม่ )  กองช่าง  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และสมาชิกสภาทุกท่าน  กระผมขอเสนอญัตติ  เรื่อง    
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ( ตั้งจ่ายรายการใหม่ )  กองช่าง  
โครงการก่อสร้างล าเหมือง  คสล.รูปตัว  L  กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  100  เมตร  ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว  
เลขที่  44/2562  ด้วยหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541  หมวด  4  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง      
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 
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เหตุผล 

  ตามที่ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ครั้งที่  1  ประกาศใช้เมื่อ  6  กันยายน  2562  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  มีความจ าเป็นต้องขอ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามรายการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างล าเหมือง  คสล.รูปตัว  L  กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  100  เมตร   
ตามแบบ  ทต.ดอยแก้ว  เลขท่ี  44/2562 

รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบบุคลากร  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัด
กองช่าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2563) พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปี ตามประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งฉบับปัจจุบันโดยค านวณจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตั้งไว้  909,120. -บาท     โอนลดตาม
บัญชีการโอนครั้งที่ 1/2562 ลว. 6 พย 2561 จ านวน 70,000.- บาท โอนลดตามบัญชีการโอนครั้งที่ 
5/2562 ลว 20 มีค 2562 จ านวน 54,000.- บาท  โอนลดตามบัญชีการโอนครั้งที่ 11/2562 ลว 16 
สค 2562 จ านวน 158,800.- บาท และโอนลดตามบัญชีการโอนครั้งที่ 13/2562 ลว 5 กย 2562 
จ านวน 100,000.- บาท   เบิกจ่ายไป 385,620.- บาท     คงเหลือ 140,700.- บาท   ขออนุมัติโอนลด
จ านวน  140,000.- บาท   

 รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัว L กว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 100 เมตร ตามแบบ ทต.ดอยแก้ว เลขที่ 44/2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
มาตรา 51 ข้อ 5 น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ล าดับที่ 1 หน้า 7 

 จึงขอเสนอรายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย  สอบถาม  หรือเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ของกองช่าง  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองช่าง  จ านวน   1  รายการ รวมเป็นเงินจ านวน  140,000.-  บาท   
( หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน ) 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  11 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแนะน าต่อที่ประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

 ปัจจุบันงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินยังไม่ได้รับการอนุมัติ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ 
ท้องถิ่นเราควรใช้จ่ายด้วยความประหยัด  จริงอยู่ที่มีหนังสือให้สามารถด าเนินการจ่ายเงินสะสมได้  แต่ด้วย
สถานะการเงินและการคลัง  ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  มียอดเงินสะสมที่น้อย  ประกอบกับที่เราได้รับการ
อบรมจากผอ.สมชาย  เกตะมะ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ  ก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าควรกันเงินไว้ใช้จ่าย  เพราะ
การจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล  ปีงบประมาณ  2563  จะเข้ามาช้าอย่างแน่นอน  จึงอยากสอบถาม
ผู้บริหารและงานคลังว่าได้ด าเนินการตามค าแนะน าของผอ.สมชาย  อย่างไร 

นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง  ผู้อ านวยการกองคลัง  

 ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ขอให้นักวิชาการเงินและบัญชีชี้แจงคะ 

นางณัฎฐกานต์  ปัญญาแดง  นักวิชาการการเงินและบัญชี 

 เอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน  ณ  ปัจจุบัน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  
ประมาณการรายรับไว้  29,384,300.-  บาท  มียอดรายรับจริง  ณ  วันที่  19  กันยายน  2562  จ านวน  
29,193,247.91  บาท  และมีหนังสือแจ้งจัดสรรจะน าส่งมาอีกงวดที่  9/2562  เป็นเงินภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
เป็นเงินจ านวน  704,978.05  บาท  เมื่อค านวณรายจ่ายค้างจ่ายทุกหน่วยงานและรวมถึงงบประมาณที่ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ในคราวการประชุมครั้งนี้จ านวน  140,000.-บาท  แล้ว  คาดว่าจะมีเม็ดเงินที่ตกเป็นเงิน
สะสม  จ านวน  2,700,000.-บาท  และเมื่อรวมเงินสะสมเดิมที่มีอยู่  จะท าให้มีเงินสะสมในระบบ  ประมาณ  
8,700,000.-บาท   

นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง  ผู้อ านวยการกองคลัง  

 ตามท่ีนักวิชาการเงินและบัญชีชี้แจงนั้น  กองคลังได้ค านวณภาระค่าใช่จ่ายที่ต้องจ่าย  เช่น   
1. เงินเดือนพนักงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ   
2. เบี้ยยังชีพฯ 
3. และอ่ืนๆตามหนังสือที่แจ้งให้กันเงิน 
ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอสามารถใช้จ่ายได้ประมาณ  4  เดือน ได้อย่างไม่เดือดร้อน 
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นางสาวเยาวดี  กันยานันท์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 ขอสอบถามเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ  เนื่องจากขณะนี้สภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้อนุมัติให้
กองช่าง  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  โครงการก่อสร้างล าเหมือง  คสล.รูปตัว  L  กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  100  
เมตร  ขอสอบถามผู้อ านวยการกองคลัง  ว่ากระแสเงินสดมีเพียงพอที่จะด าเนินการโครงการดังกล่าว  ได้เลย
หรือไม่  หากไม่  จะได้ขอให้สภาฯพิจารณาก าหนดวันเพ่ือประชุมสภาฯเพ่ือขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพันต่อไป 

นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง  ผู้อ านวยการกองคลัง   

 ตามที่กองคลังได้แจ้งไปแล้วนั้น  โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ทันที  เนื่องจากมี
กระแสเงินสดเพียงพอที่จะด าเนินการได้ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม จนครบทุกวาระและปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมฯ ขอขอบคุณและปิด
การประชุม 

เลิกประชุมเวลา   15.20น. 

 

   (ลงชื่อ)  พักตรฤ์ภัส  สิทธิสิงห์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      ( นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์ ) 
              เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
ในวันที่  20  กันยายน  2562  จึงลงลายมือชื่อไว้ 
เป็นหลักฐาน 
 
 
(ลงชื่อ) ทนง ศรียอดพิรุณ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)        ชิต  นันต๊ะโส ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
         (นายทนง  ศรียอดพิรุณ)                            (นายชิต  นันต๊ะโส) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

(ลงชื่อ) เลื่อน  สุปินนะ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)  ศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา      ผู้รับรองรายงานการประชุม     
         (นายเลื่อน  สุปินนะ)                         (นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1        ประธานสภาเทศบาล 

 


