
 

   

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1   

เมื่อวันที่ 14  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

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

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

3 นายบุญช่วย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

4 นายทนง  ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5 นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6 นายเลื่อน  สุปินนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7 นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8 นายชิต  นันต๊ะโส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

9 นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

10 นายพรชัย  เสรีดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

11 นายบิยา  สงวนไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

12 นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

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. นางปรียาภัทร์  สุพรรณ์ นักบริหารงานการศึกษาฯ 
8. นางพวงแก้ว  แสงบุญเรือง นักบริหารงานคลัง 
9. น.ส.วภิาวี  นันติตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. น.ส.พักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห ์ นิติกร 
11. น.ส.เยาวดี  กันยานันท์ นักบริหารงานช่าง 



 

เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 

บัดนี้เลยเวลานัดประชุม   นายบุญช่วย  สุธนะ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อครบองค์ประชุมแล้ว   จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  ข้อ 25  โดยมีนายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วเป็นประธานใน   
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจ าปี 2562  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 กล่าวเปิดประชุม  และแจ้งระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ 
-  แจ้งก าหนดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น   

พนักงานเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่เทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ในวันที่  
31  สิงหาคม  2562  ณ  ดอยอินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท  ต าบลหนองล่อง  อ าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัด
ล าพูน 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

- กรณีเกิดเหตุ  ถ้าหมู่บ้านไหนได้รับผลกระกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติ  ให้รีบ 
ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยด่วนเพื่อจะได้ด าเนินการช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

- เดือนกันยายนนี้  เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
หวัหน้าส่วน  โดยจะจัดที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านขุนแตะ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  2562 
   สมัยท่ี  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   27  พฤษภาคม  2562 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 อ่านสรุปรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2562  ต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ 

 สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลฯ  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  รายละเอียดเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่  หากเห็นว่าขาดตกบกพร่องที่ไหน  ก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 หากไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมรับรอง 
รายงานการประชุม สมัยที่  2  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2562 
 
 



 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   12   คน 
  ไม่รับรอง    จ านวน  - คน 

  ลา     จ านวน  - คน 
  งดออกเสียง    จ านวน  -    คน  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

-  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 

 5.1   ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2563   

วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ 

นายศรีบุญ ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 เชิญนายกเทศมนตรีแถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป ี 2563  ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 เรียน  ท่ านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วบัดนี้  ถึ งเวลาที่            
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอยแก้วจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาล
ต าบลดอยแก้วอีกครั้งหนึ่ ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลดอยแก้ว  จึงขอกล่าวให้            
ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 15,762,245.80 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 5,846,222.14 บาท 
   1.1.3 เงินทนุส ารองเงินสะสม จ านวน 4,261,603.04 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
  (1) รายรับจริง จ านวน 26,994,116.07 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 388,167.05 บาท 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 21,783.40 บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 51,680.72 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
จ านวน 0.00 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 0.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน จ านวน 507,500.00 บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,044,795.90 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 12,980,189.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,500.00 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 20,281,996.31 บาท ประกอบด้วย 
  งบกลาง จ านวน 5,618,651.82 บาท 
  งบบุคลากร จ านวน 8,472,763.00 บาท 
  งบด าเนินงาน จ านวน 4,131,001.49 บาท 
  งบลงทุน จ านวน 1,087,580.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน จ านวน 972,000.00 บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 27,500.00 บาท 
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 502,700.00 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

   

โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละแผนงานสามารถดูได้จากร่างเทศบัญญัติฯที่แจกให้ทุกท่าน 
   

             
 



 

นายศรีบุญ ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว  ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  พร้อมทั้งได้แถลงหลักการและเหตุผลแห่ง            
ร่างเทศบัญญัติฯ  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้วรับทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปราย     ในวาระรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
ขอเรียนเชิญ  ครับ 

นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เขต  1 

 เรียนประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านจาก
รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ที่ได้เสนอมานั้น  ส าหรับ
ข้อห่วงใยของฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาลฯ  งบประมาณที่ตั้งไว้นั้น  แต่ละส่วนราชการภายในที่ด าเนินการต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินรายได้ที่เทศบาลฯจัดเก็บเอง 

นายสุค า  วรกิจ  ปลัดเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 เรียนประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ภารกิจงานด้าน
ที่เทศบาลฯ  ต้องด าเนินการตามนโยบายเพ่ือควบคุมต่างๆ  กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจสอบ/ด าเนินการ  เช่นทุกๆปี   รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภา  อีกทั้งยังมีการตั้งงบประมาณการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ด้านการดูแล
ทรัพยากรและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

นายศรีบุญ ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  นี้อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายเพ่ิมเติม  ขอมติในที่ประชุมรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
มาประชุม จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
     ลา  จ านวน  - คน 
     งดออกเสียง จ านวน  - คน 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  ตอนนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการประชุม วาระท่ีเหลือ ขอเชิญสมาชิกประชุมช่วงบ่ายในเวลา 
13.30 น. ครับ 

พัก  12.00  น. 

เริ่มประชุม 13.40 น.  

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

   เมื่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕63  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว ไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น        
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖3 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   

ข้อ ๑๐๕ จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังนั้นผมจึง
ขอให้นิติกร ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ    

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103, 
ข้อ 105  และข้อ  107 ก าหนดให้สภาเทศบาลคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้ไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
บุคคลภายนอกเป็นกรรมการแปรญัตติครั้งละหนึ่งคน  ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอต้องให้สมาชิก
สภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  แต่กรณีนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอรายชื่อไม่ต้องมีผู้รับรอง  และลงมติ
เป็นรายไปเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาเทศบาล   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ดังนั้น ล าดับแรกจะขอมติที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอต่อที่ประชุม 

นายทนง ศรียอดพิรุณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

  เสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จ านวน  3  คน  โดยมีนายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต  1  และนายบิยา  สงวนไพรวัลย์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็นผู้รับรอง 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน โปรดยกมือเสนอ  หากไม่มีจึงขอ
มติที่ประชุมในการก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน   

มติที่ประชุม ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563  จ านวน  3  คน 

มาประชุม  จ านวน  12  คน เห็นชอบ จ านวน  12 คน 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน  - คน 
     ลา  จ านวน  - คน 
      งดออกเสียง จ านวน  - คน 

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ล าดับต่อไปให้เมื่อที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คน  ดังนั้นจึงขอให้
ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  ล าดับถัดไปจนครบ
จ านวนทั้ง  3  คน  และขอผู้รับรองการเสนอรายชื่อจ านวน  2  คน  ขอเชิญรายชื่อต่อที่ประชุมครับ 

การเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1 

นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมนายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  ขอเสนอนายบุญดี  
เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1      

รายชื่อที่เสนอ :  นายบุญดี  เกษตรสุขใจ 

ผู้รับรองท่ี  1 :  นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   

ผู้รับรองท่ี  2 :  นายพรชัย  เสรีดวงใจ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2      

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเสนอนายบุญดี  
เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  12  เสียง  

การเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2 
นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 1  คือ  นายบุญดี  เกษตรสุขใจ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ต่อไป
ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่ 2 

นายเลื่อน  สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมนายเลื่อน  สุปินนะ  ขอเสนอนายทนง  ศรียอดพิรุณ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2   

รายชื่อที่เสนอ :  นายทนง  ศรียอดพิรุณ 

ผู้รับรองท่ี  1 :  นายบิยา สงวนไพรวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   

ผู้รับรองท่ี  2 :  นายสิทธิสิน  ด ารงศฤงคาร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต   2   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการเสนอให้           
นายทนง  ศรียอดพิรุณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  12  เสียง  



 

การเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

กรรมการแปรญัตติคนที่ 2  คือ  นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1   ต่อไป
ขอให้ทีป่ระชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

นายชิต  นันต๊ะโส  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1    

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมนายชิต  นันต๊ะโส  ขอเสนอนายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3   

รายชื่อที่เสนอ :  นายทนง  ศรียอดพิรุณ 

ผู้รับรองท่ี  1 :  นายเชษฐ์  กัลยาณพฤกษ์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1   

ผู้รับรองท่ี  2 :  นายทนง  ศรียอดพิรุณ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   หากไม่มี จะขอมติที่ประชุมในการเสนอให้           
นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน  12  เสียง  

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา   ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 คือนายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1    

  ขอสรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่านดังนี้ 
1.  นายบุญดี  เกษตรสุขใจ    สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
2.  นายทนง  ศรียอดพิรุณ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1     
3.  นายสุวรรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1   

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547       
ข้อ 45 วรรคท้าย  และข้อ 49 วรรคแรก   ก าหนดให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่ง           
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอต่อที่ประชุม 

นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เสนอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯตั้งแต่เวลา  08.00  น.  
ของวันที่   15  สิงหาคม  2562   ถึงเวลา  16.30  น.   ของวันที่  17   สิงหาคม ๒๕62   โดยมีนายเลื่อน  
สุปินนะ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และนายสุวรรณ์   ชูเจริญสัมพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1            
เป็นผู้รับรอง 

 



 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนจึงถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯตั้งแต่ เวลา  08.00  น.  ของวันที่   15  สิงหาคม  2562   ถึง
เวลา  16 .30  น.   ของวันที่   17   สิ งหาคม ๒๕62    และก าหนดสถานที่ ยื่ น ค าแป รญั ตติ ฯ                      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารฯที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯภายในระยะเวลา
และสถานที่ก าหนด 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว ขอเชิญท่านเลขาฯ นัดประชุม 

นายบุญช่วย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

   เมื่อที่ประชุมมีมติให้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติ   
เวลา  08.00  น.  ของวันที่   15  สิงหาคม  2562   ถึงเวลา  16.30  น.   ของวันที่  17   สิงหาคม ๒๕62   
หากนับเวลาตั้งแต่สภามีมติรับหลักการก็จะได้เวลารวมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติให้เสนอภายในเวลาที่ก าหนด  

ที่ประชุม -รับทราบ-  

นายบุญช่วย  สุธนะ เลขานุการสภาเทศบาล 

   โดยขออนุญาตนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ มาประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ
แปรญัตติครั้งแรก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 16.00  น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ทต.ดอยแก้ว    

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

แจ้งขอนัดหมายการประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2563  วาระที่  2  และวาระที่  3  ขอนัดประชุมสภาฯ  ในวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ.
2562  เวลา  9.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ- 

 

 

 

 



 

5.2  ญั ตติขออนุ มัติ โอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย   ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .
2562     (ตั้งจ่ายรายการใหม่)  ส านักปลัดเทศบาล 

นางสาวพักตร์ฤภัส  สิทธิสิงห์  นิติกร 

 เรียนประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาต
ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหาย  ดังนี้ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 เรียนประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยเทศบาล
ต าบลดอยแก้วมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ป ระจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  (ส านักปลัดเทศบาล)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2562  แต่ส านักปลัด  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  มีความจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ  
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามรายการดังนี้ 

1. เครื่องพ่นละอองฝอย ULV  แบบสะพายหลัง  จ านวน  2  เครื่อง  เนื่องจากเครื่องที่มีอยู่
เดิมอายุการใช้งานนาน  และช ารุดบ่อย  อีกทั้งพบการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง  มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งคาดว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
จะเพ่ิมข้ึน 

2. เลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  กรณีเกิดต้นไม้หักโค่นล้มขวางทางจราจร 

3.  เครื่องตัดหญ้า  จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์  2  ข้างทาง  และ
ดูแลสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 



 

 รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ตั้งไว้  100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  100,000.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึง
ขอโอนลดงบประมาณเป็นเงิน  100,000.-บาท 

 -แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงิน 
ประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  252,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/
หัวหน้าส านักปลัด  ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  112,000.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  
จึงขอโอนลดงบประมาณเป็นเงิน  70,000.-บาท 
 1.  รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV        
แบบสะพายหลัง  จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  85,000.-บาท  ตั้งไว้  170,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพ่นละอองฝอย  ULV  แบบสะพายหลัง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1. เป็นเครื่องพ่นเคมีสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด  (ULV)  แบบสะพายหลัง  ท างานด้วย
เครื่องยนต์เบนซินแบบ  2  จังหวะ  มีก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า  5  แรงม้า  ลูกสูบแนวดิ่ง 

2. ขนาดเม็ดละอองฝอยน้อยกว่า  30  ไมครอน 
3. มีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  มีระบบกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ 
4. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลานกระตุก  และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ยอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า  12  ลิตร  ทนต่อการกัดกร่อนของน้ ายาเคมีและแสงแดดได้

เป็นอย่างด ี
6. อัตราการไหลของน้ ายาไม่น้อยกว่า  1-6  ลิตร/ชั่วโมง 
7. อัตราความเร็วจานเหวี่ยงน้ ายามากกว่า  20,000  รอบ/นาที 
8. ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า  1.4  ลิตร  ไม่เป็นสนิม  ทนต่อการกัดกร่อนสูง 
9. ผ่านการรับรอง  และทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
10. มีอุปกรณ์ประจ าเครื่อง  ดังนี้ 
 -  หนังสือคู่มือการใช้งาน  1  ชุด 
 -  ชุดเครื่องมือซ่อมที่จ าเป็น  1  ชุด 
 -  กรวยเติมน้ ายาเคมีและกรวยเติมน้ ามันเชื้อเพลิง  1  ชุด 
(เป็นราคาและคุณลักษณะที่สืบราคาจากท้องตลาด  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ

2561-2565  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  ล าดับที่  49  หน้า  131) 
 
 
 



 

รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการประชุม
ประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน  ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชุมประชาคม  สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน  ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  
41,052.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึงขอโอนลดงบประมาณเป็นเงิน  33,500.-บาท 
 2.  รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  1  เครื่อง  ตั้งไว้  
33,500.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1.  เครื่องยนต์  5.3  แรงม้า 
2.  แผ่นบังคับโซ่ยาว  25  นิ้ว 
3.  ปริมาตรกระบอกสูบ  72.2  cc 
4.  น้ าหนัก  6.6  kg.  เฉพาะตัวเครื่อง 
5.  ขนาดโซ่  3/8”RSC3 
6.  เครื่องยนต์เบนซิน  2  จังหวะ 
7.  ระบบสตาร์ท  เชือกสตาร์ท 
(เป็นราคาและคุณลักษณะที่สืบราคาจากท้องตลาด  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ .

2561-2565  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  ล าดับที่  44  หน้า  130) 
รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน   

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  10,000. -บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการซึ่งเป็นงานประจ าที่มีความเร่งด่วน  หรือไม่สามารถปฏิบัติใน เวลาราชการปกติได้ ปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือ  10,000.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึงขอโอนลดงบประมาณเป็น
เงิน  9,500.-บาท 
 3.  รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  1  
เครื่อง  ตั้งไว้  9,500.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  คุณลักษณะ 

1.  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2.  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 
3.  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 
4.  พร้อมใบมีด 



 

(เป็นราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  2561  ล าดับที่ 
6.5.1 หน้า  10  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ  2561-2565  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  ล าดับที่  43  หน้า  129) 
 จึงขอเสนอรายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

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

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของส านักปลัด  จ านวน 3  รายการ รวมเป็นเงินจ านวน  213,000.-  บาท   
( สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน ) 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

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

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงญัตติ  เชิญครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 เรียนประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยเทศบาล
ต าบลดอยแก้วมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  (กองช่าง)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 



 

เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2562  แต่กองช่าง  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  มีความจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ    
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามรายการดังนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ในห้องกองช่าง  เนื่องจากเครื่องที่ใช้งาน
ปัจจุบันช ารุด  ไม่สามารถซ่อมแซมได้  ประกอบกับอายุการใช้งานยาวนาน 

2. ปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานกิจการสภาฯ 
รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน 

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  150,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น        
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ที่ช ารุด  เสียหาย  เสื่อมโทรม
จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ  ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  100,500.-
บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึงขอโอนลดงบประมาณเป็นเงิน  28,000.-บาท 
 1.  รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  
ละ  28,000.-บาท  ตั้งไว้  28,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ขนาด  
24,000  บีทียู  คุณลักษณะ 

1.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  บีทียู 
2.  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามรถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  40,000  บีทียู    

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5 
4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 (เป็นราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  2561  ล าดับที่ 

10.8.3 หน้า  21  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ล าดับที่  54  หน้า  132) 

 
 
 
 



 

รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  909,120.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  สังกัดกองช่างตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ .ศ.2561  -  2563)  
ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  479,060.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึงขอโอนลด
งบประมาณเป็นเงิน  158,800.-บาท 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน   
ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  282,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล
สังกัดส านักงานปลัดเทศบาล  ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  147,700. -บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอ     
แก่การเบิกจ่าย  จึงขอโอนลดงบประมาณเป็นเงิน  56,000.-บาท 
 2.  รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ   โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว   ตั้งไว้  
214,800.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ตามแบบเทศบาลต าบล
ดอยแก้ว  เลขที่  40/2562  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 -2565  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  ล าดับที่  5  หน้า  105 
 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 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองช่าง  จ านวน   2  รายการ รวมเป็นเงินจ านวน  242,800.-  บาท   
( สองแสนสี่หม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน ) 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 
 
 
 
 
 



 

5.4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
(ตั้งจ่ายรายการใหม่)  กองการศึกษาฯ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ชี้แจงญัตติ  เชิญครับ 

นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี  นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 เรียนประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ด้วยเทศบาล
ต าบลดอยแก้วมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  (กองการศึกษาฯ)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2  และ  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2562  แต่กองการศึกษาฯ  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  มีความจ าเป็นต้องขอโอนเงิน
งบประมาณ    เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ตามรายการดังนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ในห้องกองการศึกษาฯ  เนื่องจากเครื่องที่
ใช้งานปัจจุบันช ารุด  ไม่สามารถซ่อมแซมได้  ประกอบกับอายุการใช้งานยาวนาน 

2. พัดลมติดผนัง  จ านวน  6  เครื่อง  เพ่ือติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เตี๊ยะใน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขนุน 

รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
- แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ  ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  สังกัดกองการศึกษา  ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  22,112.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่
การเบิกจ่าย  จึงขอโอนลดงบประมาณเป็นเงิน  20,000.-บาท 

- แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดกิจกรรมวันชาติ   
ตั้งไว้  10,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา  ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  10,000.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึงขอ
โอนลดงบประมาณเป็นเงิน  8,000.-บาท 
 



 

 1.  รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   โครงการซ้ือเครื่องปรับอากาศ   จ านวน  1  เครื่องๆ  ละ  28,000.-บาท  ตั้งไว้  
28,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ขนาด  24,000  บีทียู  คุณลักษณะ 

1.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  24,000  บีทียู 
2.  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามรถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  40,000  บีทียู    

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟเบอร์  5 
4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5.  มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว  ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
(เป็นราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  2561  ล าดับที่ 

10.8.3 หน้า  21  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ล าดับที่  
16  หน้า  125) 

รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
- แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้ซึ่งบริการ  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล หรือหน่วยงานของทางราชการที่ขอให้ทางท้องถิ่น
ด าเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นโฆษณาทางหนังสือพิมพ์  วิทยุ  อินเตอร์เน็ต หรือป้ายผ้า  ไวนิล 
ฯลฯ  และตามบัญชีโอนงบประมาณครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 6 เมษายน 2662  โอนเพ่ิม 50,000. - บาท  
ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือ  16,000.-บาท  ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึงขอโอนลด
งบประมาณเป็นเงิน  15,000.-บาท 
 2.  รายการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   จัดซื้อพัดลมติดผนัง   จ านวน  6  เครื่องๆ  ละ  2,500.-บาท  ตั้งไว้  
15,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ขนาด  16  นิ้ว คุณลักษณะ  
 1. ใบพัดพลาสติก 3 ใบ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
 2. ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับส่ายได้ตามต้องการ 
 3. มอเตอร์แบบเปิด ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม 
 4 . ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ งคุ ณ ภ าพ แ ล ะค ว าม ป ล อ ด ภั ย จ าก  ส า นั ก ง าน ม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. )กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 9001 
 



 

 5.  ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 6.  รับประกันอะไหล่ภายในเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 7.  รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(เป็นราคาและคุณลักษณะที่สืบราคาจากท้องตลาด  น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ
2561-2565  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ล าดับที่  53  หน้า  132) 
 จึงขอเสนอรายการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณครับ 

นายศรีบุญ  ศรีจันทร์ตา ประธานสภาเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

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

ที่ประชุม -ไม่มี- 

  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองการศึกษาฯ  จ านวน   2  รายการ รวมเป็นเงินจ านวน  43,000.-  
บาท   ( สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน ) 
มีมติเห็นชอบ    จ านวน  12 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  จ านวน   -   เสียง 
  งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 

   -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา  15.20 น. 
 

   (ลงชื่อ)  บุญช่วย สุธนะ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายบุญช่วย  สุธนะ) 
         เลขานุการสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ) ทนง  ศรียอดพิรุณ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม   (ลงชื่อ)    ชติ  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 


