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รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่ าครบองค์ประชุมแล้วผมขอเรียนเชิญ
ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่
ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลเพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ลําดับต่อไปขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาล  อ่านประกาศเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล
บ้านแม่ข่า สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําปี  ๒๕65 

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕65 

ตามมติสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่  
11 พฤษภาคม ๒๕64 มีมติกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕65 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ๒๕65 นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้าน
แม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 
๒๕65 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕65  
สิบตรี เจริญ ชมภูพลอยประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ข้าพเจ้าของแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้เป็นการประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ / 2565 ขอแจ้งจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมมี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  12  คน ครบองค์ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้ง
ที่ 1 / 2564  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  ๒๕64 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําพูดของตน หรือคําผิด ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2564  เมื่อวันที่  26  
พฤศจิกายน  ๒๕64 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
ไม่รับรอง ด้วยคะแนนเสียง    - เสียง 

    งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕65 
ประธานสภาฯ ระเบียบข้อกฎหมาย ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ กําหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย สมัยประชุม
สามัญสมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนดฯลฯสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และให้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยที่ 1 ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕66)  

ซึ่งสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕65 ถูกกําหนดตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2564 แล้ว คือระหว่าง วันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕65 กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕65       
สมัยที่ ๒ – ๔ และสมัยแรก ของปี ๒๕66 สมัยละไม่เกิน ๓๐ วัน โดยกําหนดระยะเวลา
การประชุมสภาเทศบาล และพิจารณากําหนดเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และขอผู้
รับรอง  ๒  ท่าน 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอคือ นางสาวผ่องนภา   หน่อคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 
ผู้รับรองคือ ๑. นายอินต่วน   ปิมปา ๒. นาย สมบูรณ์   หมีคํา 

สท.ผ่องนภา หน่อค า ข้าพเจ้า นางสาวผ่องนภา   หน่อคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2  ขอเสนอกําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕65  และวันเริ่มประชุม ดังนี้ 

สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 
1.  การกําหนดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจําป ี พ.ศ.  ๒๕65 
วันที่ 1 พฤษภาคม - 30  พฤษภาคม  ๒๕65  กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
2.  การกําหนดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕65 
วันที่ ๑ - ๓๐   สิงหาคม  ๒๕65  กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
3.  การกําหนดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕65 
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30  พฤศจิกายน  ๒๕65  กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 
1.  การกําหนดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕66 
วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  ๒๕66  กําหนดระยะเวลา  ๓๐  วัน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  ๒๕65       สมัยที่ ๒ 

– ๔ และสมัยแรก ของปี ๒๕66 ตามที่ สท.ผ่องนภา   หน่อคํา เสนอด้วยมติ  11  เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5.2 การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ประจ าปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

– 2565) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  ของเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า    ยังไม่
ครอบคลุมและยังมีความจําเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่   
จึงมีความจําเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือดําเนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ  ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
25561 ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 

ซึ่งเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ได้ดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ประจําปี 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  
2561 2562 2563 2564 2565 

1 เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า  ซอย 1  
ม.1 ต.แม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 1 
จุด) 

- - - - 9,767.05 

2 เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ซอย 4/2  
ม.5 ต.แม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 2 
จุด) 

- - - - 10,437.15 

3 เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ซอย 23 
ม.5 ต.แม่ข่า (ปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้า) 

- - - - 189,274.44 

รวม - - - - 209,478.64 
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1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1.3  แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ  

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่อง

สูบน้ําประกอบมอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า  
380 โวลต์  จํานวน 1 ชุด 

- - - - 57,750 

รวม - - - - 57,750 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปี 2565 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าทราบ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัด
คอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุด 

- - - - 26,200 

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง หัวเจาะ
กระแทกสําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด 

- - - - 63,000 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง บุ้งกี๋
สําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด 

- - - - 10,800 

รวม - - - - 100,000 

ที ่ โครงการ งบประมาณ  
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-ชม) 

- - - - 10,000 

รวม - - - - 10,000 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติการเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
- 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลฯ (เพื่อทราบโดยไม่มีการ
ลงมติ) 

ประธานสภาฯ ผู้ เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตํ าบลบ้ านแม่ข่ าขอเชิญ
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กําหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับฟังการรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลําดับต่อไป
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.4 
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ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ ส านัก
ปลัด เทศบาล หมวดค่ าครุภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์  โครงการจัดซื้ อ เครื่ องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 7,500 บาท  

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของสํานักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน  7,500 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เนื่องจากปัจจุบัน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer)  สําหรับปฏิบัติงานของหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
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10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่  12 พฤษภาคม  2563  
ลําดับที่ 50 หน้า 18 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer)  สําหรับปฏิบัติงานของหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier  และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
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14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้  
-  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ล าดับที่ 50 หน้า 22 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”    

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง    
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 17,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน  17,000 บาท โดย
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เนื่องจากปัจจุบัน  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการ จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานกองคลังเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ
3) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi 
4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 PPm 
5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ลําดับที่ 56 หน้า 20 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
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โครงการ จัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานกองคลังเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ
3) มีควตามละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi 
4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 PPm 
5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ลําดับ
ที่ 56  หน้า 25 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5.6 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 7,500 บาท  

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่  23 
กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 
เครื่อง จํานวนเงิน  7,500 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 

เนื่องจากปัจจุบัน  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer)  สําหรับปฏิบัติงานผลประโยชน์ กองคลัง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
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10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วันที่  12 พฤษภาคม  2563  ลําดับที่ 50 หน้า 18 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  สําหรับปฏิบัติงานผลประโยชน์ กองคลัง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier  และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
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14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ล าดับที่ 50 หน้า 22 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๑๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.7 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน จ านวนเงิน 854,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่  23 
กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จํานวน 1 คัน  จํานวนเงิน  854,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

เนื่องจากปัจจุบัน  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีผลตั้งแต่
ธันวาคม 2563  จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) เป็นกระบะสําเร็จรูป 
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-  โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ธันวาคม  2563 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 



 ๑๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
1) เป็นกระบะสําเร็จรูป 
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
-  โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ธันวาคม  2564 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัติ    ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

ไม่อนุมัติ   ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง    

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๑๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.8 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กอง
การศึ กษา   หมวดค่ าครุ ภัณ ฑ์คอมพิว เตอร์   โ ครงการจั ดซื้ อ เครื่ อ งพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
ราคา 7,500 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อ วันที่  27 
สิงหาคม 2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของกองการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน  7,500 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เนื่องจากปัจจุบัน  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน การศึกษา 
งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) สําหรับปฏิบัติงานจัดการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านแม่ข่า 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  



 ๑๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วันที่  12 พฤษภาคม2563  ลําดับที่ 50 หน้า 18 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน การศึกษา   
งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) สําหรับปฏิบัติงานจัดการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านแม่ข่า 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier  และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
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หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ลําดับที่ 
50 หน้า 22 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง   11 เสียง 

ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง     - เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๒๐ 
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ระเบียบวาระที่ 5.9 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองช่าง  
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน  7,500 บาท  

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่  23 
กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของกองช่าง  หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 
เครื่อง จํานวนเงิน  7,500 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน  พฤษภาคม  2563  ประกาศณวันที่
12  พฤษภาคม  2563 

เนื่องจากปัจจุบัน  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ กองช่าง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)  



 ๒๑ 
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9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 
ประกาศ ณ วันที่  12 พฤษภาคม2563  ลําดับที่ 50 หน้า 18 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
ธุรการ กองช่าง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต 
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi  
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
9) สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
10) สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
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หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ลําดับที่ 
50 หน้า 22 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง   11 เสียง 

ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง     - เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๒๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.10 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองช่าง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน จ านวนเงิน 854,000 บาท  

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่  23 
กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  จํานวน 1 คัน  จํานวนเงิน  854,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 

เนื่องจากปัจจุบัน  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มีผลตั้งแต่
ธันวาคม 2563จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองช่าง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
1) เป็นกระบะสําเร็จรูป 
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 



 ๒๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองช่าง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้ 
1) เป็นกระบะสําเร็จรูป 
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง   11 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง    - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๒๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.11 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564  กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองช่าง 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชุมชนมงคล
พัฒนา ซอย 4 จ านวนเงิน  120,000 บาท  

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อ วันที่  27 
สิงหาคม  2564  มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ของกองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4 จํานวนเงิน 120,000 บาท 

เนื่องด้วยเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ได้ประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตําบลบ้านแม่
ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564  ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กําหนดให้มี
การจัดตั้ งชุมชนในเขตเทศบาลที่ ไม่มีการแต่งตั้ งผู้ ใหญ่บ้านตามมาตรา 4 แห่ง 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496   

เพ่ือมิให้เกิดการขัดกันในการบังคับใช้กฎหมายลําดับรอง  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า  จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่องยกเลิกระเบียบ
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า  ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น   ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชุมชนมงคลพัฒนา 
ซอย 4 ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร สูง 0.90 เมตร หนา 0.25 เมตร 
(ตามแบบแปลน ทต.บ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4 หมู่ที่ 5    
ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 6  ลําดับที่ 1  



 ๒๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ข้อความใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  งานก่อสร้าง 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
รายการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 4  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 4  ขนาด 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร สูง 0.90 เมตร หนา 0.25 เมตร (ตามแบบแปลน 
ทต.บ้านแม่ข่า) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 6  ลําดับที่ 1  
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง   11 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง    - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๒๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.12 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ของส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวนเงิน  30,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ  จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีสํานักปลัดเทศบาล  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง จํานวนเงิน 30,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 

เนื่องจากปัจจุบัน  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม  2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล โดยจัดซื้อเพ่ือทดแทนเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  



 ๒๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
ข้อความใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล โดยจัดซื้อเพ่ือทดแทนเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน
เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย  



 ๒๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม  2564  ประกาศ ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ล าดับที่ 8 หน้า 6 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทําให้
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง    
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  ด้วยมติ  11  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5.13 ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กอง
ช่าง  งานกิจการประปา  หมวดครุภัณฑ์การเกษตร   จัดซื้อเครื่องสูบน้ าประกอบ
มอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า 380 โวลต์ จ านวน 1 ชุด  จ านวนเงิน  57,750  บาท   

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ   จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งานกิจการประปา กองช่าง
หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในการผลิตน้ําประปาบริการประชาชนผู้ใช้
น้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้
ไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน  57,750  บาท 
แผนงาน การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  624,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ จํานวน  563,060  บาท  
โอนลด จํานวน  57,750  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จํานวน  505,310  บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน  57,750 บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ําประกอบมอเตอร์  ขนาด 10 แรงม้า 380 โวลต์ 
จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในการผลิตน้ําประปา ให้กับประชาชนผู้ใช้น้ําประปา 
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. สูบน้ําได้ 39.6 m3 ต่อชั่วโมง 
2. ขนาดท่อดูด – ท่อส่ง 65 mm.x 50 mm. 
3. ส่งน้ําได้สูง 39.2 เมตร 
4. เป็นเครื่องสูบน้ําประกอบมอเตอร์ขนาด 10 HP 380V+ยอยเหล็ก+แท่นประกอบ 

ฯลฯ 
- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1   และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  หมวด 4 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่

ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 

 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง     - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง    
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ําประกอบมอเตอร์  ขนาด 10 แรงม้า 
380 โวลต์ จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน  57,750 บาท  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ    
ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๓๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.14 ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
กองช่าง หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่ องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์       
จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน  26,200  บาท   

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ   จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์  จํานวน 1 ชุด    เพ่ือใช้ในงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา  และงานบริการ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  และเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน  26,200  บาท 
แผนงาน การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  624,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ จํานวน  505,310  บาท  
โอนลด จํานวน  26,200  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จํานวน  479,110  บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน  26,200 บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้ใน
งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา  และงานบริการ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เครื่องตัดคอนกรีต 18 - 20 นิ้ว  
- ขนาด 610 x930x1200 mm.พร้อมใบมีดรวมเครื่องยนต์   
- สามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 9-13 PH  

ฯลฯ 
- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  หมวด 4 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่

ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”    

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง    
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุด 
จํานวนเงิน  26,200 บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๓๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.15 ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
กองช่ าง  หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้ าง  จัดซื้อหัว เจาะกระแทกส าหรับรถขุดเล็ก         
จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน  63,000  บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ   จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อหัวเจาะกระแทกสําหรับรถขุดเล็ก  จํานวน 1 ชุด  เพ่ือใช้ในงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา  และงานบริการ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  และเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน  63,000  บาท 
แผนงาน การศึกษา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  624,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ จํานวน  479,110  บาท  
โอนลด จํานวน  63,000  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จํานวน  416,110  บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน  63,000 บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวเจาะกระแทกสําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา  และงานบริการ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
ชุดหัวเจาะกระแทกสําหรับรถขุดเล็ก ประกอบด้วย 
1. หัวเจาะ 3 ดอก  
2. สายไฮดรอลิค 2 เส้น 
 - น้ําหนักไม่เกิน 165 กิโลกรัม 
 - แรงดันน้ํามันไฮดรอลิค 90 – 120 บาร์ 
 - อัตราการไหล 25 – 50 บาร์ 
 - ความถี่ในการเจาะ 600 – 1100 ครั้งต่อนาที 
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มเจาะไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 

- ใช้สําหรับรถขุดขนาด 1 – 3.5 ตัน 
3. กล่องเครื่องมือ 
4. เกลเติมไนโตรเจน และถังไนโตรเจน 
5. พร้อมติดตั้ง 
 
 



 ๓๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  หมวด 4    

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่
ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อหัวเจาะกระแทกสําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด 
จํานวนเงิน  63,000 บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๓๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.16 ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
กองช่าง  หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง  จัดซื้อบุ้งกี๋ส าหรับรถขุดเล็ก จ านวน 1 ชุด 
จ านวนเงิน  10,800  บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ  คือ  นายพิภพ   จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อบุ้งกี๋สําหรับรถขุดเล็ก  จํานวน 1 ชุด  เพ่ือใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา  และงานบริการสาธารณะประโยชน์ต่าง 
ๆ  และเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน  10,800  บาท 
แผนงาน การศึกษา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  624,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ จํานวน  416,110  บาท  
โอนลด จํานวน  10,800  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จํานวน  405,310  บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน  10,800 บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบุ้งกี๋สําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในงานปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา  และงานบริการสาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นบุ้งกี๋ที่ใช้สําหรับรถขุดขนาดเล็ก 
2. ขนาดความกว้างบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3. จํานวนเล็บขุดไม่น้อยกว่า 2 เล็บ 
สามารถนํามาประกอบกับรถขุดเล็ก ยี่ห้อ XCMG รุ่น XE u15 ได ้
- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  หมวด 4    

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่
ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 



 ๓๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา   ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง    11 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง      - เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง    
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อบุ้งกี๋สําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน  
10,800 บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ  11  เสียง 



 ๓๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.17 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวด
เงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ของกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 หมู่
ที่ 1 ต าบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 จุด) 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดเงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ของกอง
ช่าง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ แต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1  หมู่ที่ 
1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 จุด)  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอฝาง ที่ มท 5308.4/กฟอ.ฝาง 5270/2565  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  
2565 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด  จ านวนเงิน 9,767.05  บาท  
แผนงาน สาธารณสุข 
งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
รายการ เงินอุดหนุนชุมชนประชาร่วมใจ 
ตั้งงบประมาณไว้  20,000.-  บาท คงเหลือก่อนโอนลด  20,000.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้  9,767.05  บาท คงเหลือหลังโอนลด  10,232.95  บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 9,767.05  บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  งานไฟฟ้าและประปา 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง  เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1  หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 1 จุด)  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง ที่ มท 5308.4/
กฟอ.ฝาง 5270/2565  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ 2565 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
มาตรา  67 ทวิ กําหนดไว้ว่าการจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือ

การลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว 



 ๓๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  หมวด 4    

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามพรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ  ต่อสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า และนําเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ต่อไป  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม   
หรือไม่  เรียนเชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติครับ   
สมาชิกท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกท่ีอนุมัติ     11 เสียง 
สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกท่ีไม่อนุมัติ    - เสียง 
สมาชิกท่ีงดออกเสียง จํานวน  1  เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอฝาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1  หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า 
(ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 จุด) ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่าเสนอ 
ด้วยมติ  11  เสียง 

และให้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ต่อไป 



 ๔๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ระเบียบวาระที่ 5.18 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวด
เงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ของกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2  
หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 2 จุด) 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา  นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดเงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ของกอง
ช่าง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ แต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ซอย 4/2  หมู่
ที่ 5 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 จุด)  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอฝาง ที่ มท 5308.4/กฟอ.ฝาง 5288/2565  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  
2565 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.โอนลด  จ านวนเงิน  10,232.95  บาท  
แผนงาน สาธารณสุข 
งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
รายการ เงินอุดหนุนชุมชนประชาร่วมใจ 
ตั้งงบประมาณไว้  20,000.-  บาท โอนลดวาระที่ 5.17 จํานวน  9,767.05  บาท
คงเหลือก่อนโอนลด  10,232.95.-  บาท โอนลดครั้งนี้  10,232.95  บาท คงเหลือ  –  บาท 
2.โอนลด  จ านวนเงิน  204.20  บาท  
แผนงาน สาธารณสุข 
งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
รายการ เงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา 
ตั้งงบประมาณไว้  20,000.-  บาท คงเหลือก่อนโอนลด  20,000.-  บาท 
โอนลดครั้งนี้  204.20  บาท คงเหลือ  19,795.80  บาท 
โอนเพิ่ม    จ านวนเงิน  10,437.15  บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  งานไฟฟ้าและประปา 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง  เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2  หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 จุด)  ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง ที่ มท 5308.4/
กฟอ.ฝาง 5288/2565  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 



 ๔๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ 2565  
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
มาตรา  67 ทวิ กําหนดไว้ว่าการจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือ

การลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  หมวด 4    

ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 
จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตาม พรบ. เทศบาล มาตรา 67 ทวิ  ต่อ

สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า และนําเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม   
หรือไม่  เรียนเชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติครับ 
สมาชิกท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกท่ีอนุมัติ     11 เสียง 
สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกท่ีไม่อนุมัติ    - เสียง 
สมาชิกท่ีงดออกเสียง จํานวน  1  เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอฝาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2  หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ข่า 
(ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 จุด) ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่าเสนอ 
ด้วยมติ  11  เสียง 

และให้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ต่อไป 





 ๔๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งท่ี 1/2565 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕65 

ในวันพุธ  ที่  2  มีนาคม  ๒๕65  เวลา 14.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

************************* 
 
 
 


