๒

เริ่มประชุมเวลา

14.00 น.

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลบ้ า นแม่ ข่ า ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ผมขอเรี ย นเชิ ญ
ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่
ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565
ประธานสภาฯ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลเพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 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 มี ม ติ กํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาลสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1
ประจําปี พ.ศ. ๒๕65 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ๒๕65 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง 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
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ข้าพเจ้าของแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่าการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้เป็นการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ / 2565 ขอแจ้งจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมมี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน ครบองค์ประชุม
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 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

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕65
ประธานสภาฯ
ระเบียบข้อกฎหมาย ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ )
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ กําหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ ๔ สมัย สมัยประชุม
สามัญสมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนดฯลฯสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และให้ กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยที่ 1 ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕66)
ซึ่งสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕65 ถูกกําหนดตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาล ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้ ว คื อ ระหว่ า ง วั น ที่ ๑
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ๒๕65 กําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน
จึ งขอให้ ส มาชิก สภาเทศบาลเสนอกํ าหนดสมัย ประชุ มสามั ญ ประจํ าปี 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 หน่อคา ข้าพเจ้า นางสาวผ่องนภา หน่อคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอกําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.๒๕65 และวันเริ่มประชุม ดังนี้
สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕65
1. การกําหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี 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 ประจาปี 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) ประจาปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประธานสภาฯ
ตามที่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) ของเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ยังไม่
ครอบคลุมและยังมีความจําเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และสถานการณ์ ปั จ จุ บั น เพื่ อ ดํ า เนิ น การให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
25561 ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1)คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัด ทํา แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น จั ดทํ าร่ างแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่เพิม่ เติม พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่ าวให้ ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้
ซึ่งเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ได้ดําเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) ประจําปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ซอย 1
ม.1 ต.แม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 1
จุด)
2 เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ซอย 4/2
ม.5 ต.แม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 2
จุด)
3 เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ซอย 23
ม.5 ต.แม่ข่า (ปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้า)
รวม

2561 2562
-

งบประมาณ
2563 2564
-

2565
9,767.05

-

-

-

-

10,437.15

-

-

-

-

189,274.44

-

-

-

-

209,478.64
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ที่

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัด
คอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุด
2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง หัวเจาะ
กระแทกสําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง บุ้งกี๋
สําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด
รวม
1.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ

งบประมาณ
2563 2564
-

2561
-

2562
-

-

-

-

-

63,000

-

-

-

-

10,800

-

-

-

-

100,000

2561
-

2562
-

งบประมาณ
2563 2564
-

2565
26,200

2565
57,750

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่อง
สูบน้ําประกอบมอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า
380 โวลต์ จํานวน 1 ชุด
รวม
57,750
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
งบประมาณ
2561 2562 2563 2564
2565
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
10,000
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.-ชม)
รวม
10,000
จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปี 2565 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าทราบ
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติการเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
- 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลฯ (เพื่อทราบโดยไม่มีการ
ลงมติ)
ประธานสภาฯ
ผู้ เ สนอญั ต ติ คื อ นายพิ ภ พ จั น ทรา นายกเทศมนตรี ตํ า บลบ้ า นแม่ ข่ า ขอเชิ ญ
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ 30 (5) กํ าหนดให้
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
ท่า นสมาชิก สภาเทศบาลทุ กท่ านได้ รับ ฟัง การรายงานผลการติด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลําดับต่อไป
ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.4
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ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณีที่ไ ด้ กัน เงินหรื อขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ สานัก
ปลั ด เทศบาล หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 7,500 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 23
กัน ยายน 2564 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย และกั น เงิน งบประมาณ
รายจ่าย ของสํานักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํ า นวน 1 เครื่ อ ง จํ า นวนเงิ น 7,500 บาท โดยจั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์ ฉบั บ เดือ นพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากปัจจุบัน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 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 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
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) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 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 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
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) ได้
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

๙

14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ฉบั บ เดื อ นธั น วาคม 2564 ประกาศ ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2564
ลาดับที่ 50 หน้า 22
ระเบียบข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก จ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองคลัง
หมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 17,000 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่ 23
กัน ยายน 2564 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย และกั น เงิน งบประมาณ
รายจ่าย ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง จํานวนเงิน 17,000 บาท โดย
จั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากปัจจุบัน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานกองคลังเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
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
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานกองคลังเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
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
- เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
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 หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.6 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
จานวนเงิน 7,500 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่ 23
กัน ยายน 2564 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย และกั น เงิน งบประมาณ
รายจ่ าย ของกองคลั ง หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
เครื่อง จํานวนเงิน 7,500 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากปัจจุบัน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 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 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
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) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 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) ได้
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) ได้
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14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ฉบั บ เดื อ นธั น วาคม 2564 ประกาศ ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2564
ลาดับที่ 50 หน้า 22
ระเบียบข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.7 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน จานวนเงิน 854,000 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่ 23
กัน ยายน 2564 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย และกั น เงิ น งบประมาณ
รายจ่าย ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 854,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ สํ า นั กงบประมาณ มี ผ ลตั้ ง แต่
ธันวาคม 2563 จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการ จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ํ า กว่ า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่ อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการ จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ํ า กว่ า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
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เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่ อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
ระเบียบข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.8 ญัตติ การขออนุ มัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณี ที่ ไ ด้ กั น เงิ น หรื อ ขยายเวลาการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไว้ แ ล้ ว ของ กอง
การศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ โ ครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์
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
สิ ง หาคม 2564 มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย และกั น เงิ น งบประมาณ
รายจ่ า ย ของกองการศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ จั ด ซื้ อ
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํ า นวน 1 เครื่ อ ง จํ า นวนเงิ น 7,500 บาท โดยจั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์ ฉบั บ เดือ นพฤษภาคม
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากปัจจุบัน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 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) 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) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
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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) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 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) ได้
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) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
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 หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.9 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองช่าง
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
จานวนเงิน 7,500 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่ 23
กัน ยายน 2564 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย และกั น เงิน งบประมาณ
รายจ่าย ของกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
เครื่อง จํานวนเงิน 7,500 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศณวันที่
12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากปัจจุบัน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
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) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
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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) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
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) ได้
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) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เป็ นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
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 หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.10 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองช่าง
หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน จานวนเงิน 854,000 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อ วันที่ 23
กัน ยายน 2564 มีม ติเ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่าย และกั นเงิน งบประมาณ
รายจ่าย ของกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวนเงิน 854,000 บาท โดยจัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บั ญชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ สํ า นั กงบประมาณ มี ผ ลตั้ ง แต่
ธันวาคม 2563จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการ จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ํ า กว่ า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองช่าง
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 จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ํ า กว่ า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
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เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่ อน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองช่าง
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
ระเบียบข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจกัน
เงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของ กองช่าง
หมวดค่า ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้า ง โครงการก่อสร้า งท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชุมชนมงคล
พัฒนา ซอย 4 จานวนเงิน 120,000 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อ วันที่ 27
สิ งหาคม 2564 มีม ติเห็ นชอบให้ โ อนงบประมาณรายจ่ าย 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
การจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนในเขตเทศบาลที่ ไ ม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นตามมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เพื่อมิให้เกิดการขัดกันในการบังคับใช้กฎหมายลําดับรอง อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 48 เตรส แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่องยกเลิ กระเบียบ
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
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชุมชนมงคลพัฒนา ซอย 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชุมชนมงคลพัฒนา
ซอย 4 ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.40 เมตร สู ง 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) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1
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ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งานก่อสร้าง
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอย 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 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) เพิ่มเติม 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 หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไว้แล้ว ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.12 ญัตติ การขออนุมัติเ ปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2565 ของสานักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จานวนเงิน 30,000 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ตามที่สํานักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเป็ น ค่าใช้จ่ าย หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิว เตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง จํานวนเงิน 30,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่
12 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากปัจจุบัน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล โดยจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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- 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
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของงานธุรการ และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล โดยจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิม
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 จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ
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
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- 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
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ลาดับที่ 8 หน้า 6
ระเบียบข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กอง
ช่า ง งานกิจ การประปา หมวดครุ ภัณ ฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้าประกอบ
มอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า 380 โวลต์ จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 57,750 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งานกิจการประปา กองช่าง
หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการผลิตน้ําประปาบริการประชาชนผู้ใช้
น้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้
ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 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
จานวนเงิน 57,750 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน การพาณิชย์
งาน
กิจการประปา
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ําประกอบมอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า 380 โวลต์
จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการผลิ ตน้ําประปา ให้ กับประชาชนผู้ ใช้น้ําประปา
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
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2562 เรื่ อง การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5
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ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หมวด 4
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตํ า บลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อเครื่องสู บน้ําประกอบมอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า
380 โวลต์ จํ า นวน 1 ชุ ด จํ า นวนเงิ น 57,750 บาท ตามที่ น ายกเทศมนตรีเ สนอ
ด้วยมติ 11 เสียง
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๓๒

ระเบี ยบวาระที่ 5.14 ญั ต ติ ก ารอนุมั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
กองช่ า ง หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ สร้ า ง จั ด ซื้ อ เครื่ อ งตั ด คอนกรี ต พร้ อ มเครื่ อ งยนต์
จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 26,200 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงาน
ปรั บปรุงซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา และงานบริการ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ และเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 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
จานวนเงิน 26,200 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้าง
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน
งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา และงานบริการ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องตัดคอนกรีต 18 - 20 นิ้ว
- ขนาด 610 x930x1200 mm.พร้อมใบมีดรวมเครื่องยนต์
- สามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 9-13 PH
ฯลฯ
- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2562 เรื่ อง การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5
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ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หมวด 4
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตํ า บลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ จํานวน 1 ชุด
จํานวนเงิน 26,200 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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๓๔

ระเบี ยบวาระที่ 5.15 ญั ต ติ ก ารอนุมั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
กองช่ า ง หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ก่ อ สร้ า ง จั ด ซื้ อ หั ว เจาะกระแทกส าหรั บ รถขุ ด เล็ ก
จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 63,000 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้ าง เพื่อจั ด ซื้อหั ว เจาะกระแทกสํ า หรับรถขุดเล็ ก จํานวน 1 ชุ ด เพื่อใช้ ในงาน
ปรั บปรุงซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา และงานบริการ
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ และเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 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
จานวนเงิน 63,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้าง
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวเจาะกระแทกสําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงาน
ปรั บปรุงซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง 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
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- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2562 เรื่ อง การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หมวด 4
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตํ า บลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อหัวเจาะกระแทกสําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด
จํานวนเงิน 63,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบี ยบวาระที่ 5.16 ญั ต ติ ก ารอนุมั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2565
กองช่าง หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อบุ้งกี๋สาหรับรถขุดเล็ก จานวน 1 ชุด
จานวนเงิน 10,800 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อบุ้งกี๋สําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา และงานบริการสาธารณะประโยชน์ต่าง
ๆ และเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 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
จานวนเงิน 10,800 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ก่อสร้าง
หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบุ้งกี๋สําหรับรถขุดเล็ก จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา และงานบริ การสาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นบุ้งกี๋ที่ใช้สําหรับรถขุดขนาดเล็ก
2. ขนาดความกว้างบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
3. จํานวนเล็บขุดไม่น้อยกว่า 2 เล็บ
สามารถนํามาประกอบกับรถขุดเล็ก ยี่ห้อ XCMG รุ่น XE u15 ได้
- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2562 เรื่ อง การตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่
1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 5
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หมวด 4
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

๓๗

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ
มติที่ประชุมสภาเทศบาล
อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่อนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตํ า บลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อบุ้งกี๋สํ าหรับรถขุดเล็ ก จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิ น
10,800 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

๓๘

ระเบียบวาระที่ 5.17 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด
เงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ของกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 หมู่
ที่ 1 ตาบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 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 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ แต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่
1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 จุด) ตามหนังสื อการไฟฟ้ าส่ว น
ภูมิ ภ าคอํ าเภอฝาง ที่ มท 5308.4/กฟอ.ฝาง 5270/2565 ลงวั น ที่ 7 กุ มภาพั น ธ์
2565
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 9,767.05 บาท
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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
จานวนเงิน 9,767.05 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
งานไฟฟ้าและประปา
หมวด
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รายการ
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอํ า เภอฝาง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 1 จุด) ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง ที่ มท 5308.4/
กฟอ.ฝาง 5270/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปี
งบประมาณ 2565
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
มาตรา 67 ทวิ กําหนดไว้ว่าการจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อ
การลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

๓๙

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หมวด 4
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามพรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ต่อสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า และนําเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ เรียนเชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติครับ
สมาชิกท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกที่อนุมัติ 11 เสียง
สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกที่ไม่อนุมัติ - เสียง
สมาชิกที่งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่ าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอฝาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า
(ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 จุด) ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่าเสนอ
ด้วยมติ 11 เสียง
และให้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ต่อไป

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

๔๐

ระเบียบวาระที่ 5.18 ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด
เงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ของกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2
หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 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 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ แต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงิ นอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2 หมู่
ที่ 5 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 จุด) ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิ ภ าคอํ าเภอฝาง ที่ มท 5308.4/กฟอ.ฝาง 5288/2565 ลงวั น ที่ 7 กุ มภาพั น ธ์
2565
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.โอนลด จานวนเงิน 10,232.95 บาท
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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 จานวนเงิน 204.20 บาท
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
หมวด
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา
ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 20,000.- บาท
โอนลดครั้งนี้ 204.20 บาท คงเหลือ 19,795.80 บาท
โอนเพิ่ม
จานวนเงิน 10,437.15 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
งานไฟฟ้าและประปา
หมวด
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รายการ
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอํ า เภอฝาง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
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
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๔๑

ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ปี
งบประมาณ 2565
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
มาตรา 67 ทวิ กําหนดไว้ว่าการจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อ
การลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 หมวด 4
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตาม พรบ. เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ต่อ
สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า และนํ าเสนอขออนุ มัติต่อ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่
ต่อไป
ประธานสภาฯ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่ เรียนเชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติครับ
สมาชิกท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกที่อนุมัติ 11 เสียง
สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกที่ไม่อนุมัติ - เสียง
สมาชิกที่งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอฝาง ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ข่า
(ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 จุด) ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่าเสนอ
ด้วยมติ 11 เสียง
และให้เสนอขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 ทวิ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ต่อไป
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๔๓

การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕65
ในวันพุธ ที่ 2 มีนาคม ๒๕65 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
*************************
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