๒

เริ่มประชุมเวลา

13.45 น.

เลขานุการสภาฯ

ขณะนี้ ส มาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า มาครบองค์ประชุมแล้ ว ขอเรี ยนเชิ ญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕65
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เพื่อดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ลาดับต่อไป
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศอาเภอฝางเรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 ของสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ประกาศอาเภอฝาง เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 ของสภา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ด้วยเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า อาเภอฝาง ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตาบลบ้านแม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย, ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน, ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 และค าสั่ ง จัง หวั ด เชีย งใหม่ ที่
440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอานาจให้นายอาเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตาบล
บ้านแม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้ งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 – 12
กรกฎาคม 2565 รวม 9 วัน
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ลง
ชื่อ นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอาเภอฝาง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ขอแจ้งจานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจานวน 12 คน ครบองค์ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ทางฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ จั ด ส่ ง ให้ ท่ า นสมาชิ ก สภา
เทศบาลแล้ว มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคาพูดของตน หรือคาผิด ในรายงาน
การประชุมหรือไม่
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า สมัย สามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๓

มติสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุมฯ

รับรอง
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่รับรอง
ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๔

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1
ประธานสภาฯ

เรื่องที่เสนอใหม่
การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2565
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561
– 2565) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ยังไม่ครอบคลุม และ
ยังมีความจาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความ
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดาเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้ อ 22/1 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน การเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ว น
ตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่ อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่ นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศใช้
ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) มีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
2561 2562 2563 2564 2565
1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการทาขนม
15,000
2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการทาอาหาร
10,000
นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่าทราบ
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
ที่

โครงการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๕

ระเบียบวาระที่ 5.2

การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2565
ประธานสภาฯ
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
– 2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ยังไม่ครอบคลุมและ
ยังมีความจาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความ
จ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้ อ 22/1 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน การเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่ว น
ตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่ อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ ส่ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ประกาศใช้
ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ที่
โครงการ
2566 2567 2568 2569 2570
1. โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –
2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่าทราบ
ที่ประชุมฯ
รับทราบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๖

ระเบียบวาระที่ 5.3
ประธานสภาฯ

การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไ ข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2565
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566
– 2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาประมาณการ จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และสถานการณ์ ปั จ จุ บั น เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ เ ห็ น ชอบแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ แ ก้ ไ ขแล้ ว ให้ ปิ ด ประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ และจังหวัดทราบด้วย
ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ดาเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) มีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

2566
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 726,300
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
1 หมู่ ที่ 1 ขนาดกว้ า ง 3.50 เมตร
ยาว 391.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรั บ
อปท.)
2. โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 90,700
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
4/2 ข หมู่ ที่ 5 ขนาดกว้ า ง 4.00
เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.05
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับ อปท.)

งบประมาณ
2567 2568 2569 2570
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๗

ที่
3.

4.

5.

6.

7.

โครงการ

2566
โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 161,700
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
8 หมู่ที่ 5
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 – 4.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.05
เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
59.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสาหรับ อปท.)
โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 211,100
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
6 หมู่ ที่ 5 ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรั บ
อปท.)
โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 130,900
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
13 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 62.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรั บ
อปท.)
โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 171,000
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
13/1 หมู่ ที่ 5 ขนาดกว้ า ง 4.00
เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับ อปท.)
โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 169,000
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
13/2 หมู่ ที่ 5 ขนาดกว้ า ง 3.50
เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.05
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สาหรับ อปท.)

งบประมาณ
2567 2568 2569 2570

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๘

ที่

โครงการ

งบประมาณ
2567 2568 2569 2570

2566
8. โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแบบ 253,300
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย
25 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรั บ
อปท.)
นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 2570) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
ทราบ
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
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๙

ระเบียบวาระที่ 5.4

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนรวมประชาสามัคคี จานวนเงิน 20,000 บาท
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าทุก
ท่าน ข้าพเจ้า มีค วามประสงค์ เสนอญัต ติ การขออนุ มัติเ ปลี่ ย นแปลงคาชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี จานวนเงิน
20,000 บาท
ตามที่สานักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงิน
อุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี จานวนเงิน 20,000 บาท
เนื่องด้วยเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ยกเลิกระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่
ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2546 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กาหนดให้
มีการจั ดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ ใหญ่บ้านตามมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เพื่อมิให้เกิดการขัดกันในการบังคับใช้กฎหมายลาดับรอง อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ยกเลิ ก
ระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
พ.ศ. 2546
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายพิภพ จันทรา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ดังนั้ น จึงมี ความจาเป็ นต้องขออนุ มัติเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังนี้
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ข้อความเดิม
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี
เพื่อ จ่ ายเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นชุม ชนรวมประชาสามัคคี เป็ นค่ าใช้ จ่า ยในการ
ด าเนิ น งานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
หรื อ โครงการตามพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข อื่ น ๆ ตามหนั ง สื อ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวั น ที่ 22
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
ข้อความใหม่
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า หมู่ที่ 1
เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ตามโครงการ
อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการจัดสรร
หมู่ บ้ า นแห่ ง ละ 20,000 บาท เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการพระราชด าริ ด้ า น
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๑๑

ส าหรั บ การอบรม การประชุ ม การสั ม มนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่ อ ง การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุ ด หนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ส าหรั บ การ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุนเทศบาล จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
2. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นายกเทศมนตรีฯ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน ตาม
พ.ร.บ.เทศบาล 2496 มาตรา 67 ทวิ ต่ อ สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า และ
นาเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้ อ ม งบเงิน อุดหนุน ประเภทเงิ นอุดหนุ นองค์ก รประชาชน โครงการเงิ น
อุ ด หนุ น ชุ ม ชนรวมประชาสามั ค คี จ านวนเงิ น 20,000 บาท และได้ ชี้ แ จงใน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๑๒

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

รายละเอีย ด ไปแล้ ว นั้น มีส มาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย
เพิ่มเติม ขอเชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ านแม่ข่ า มีม ติ เห็ น ชอบการขออนุ มั ติเ ปลี่ ยนแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี จานวนเงิน
20,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 1 เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๑๓

ระเบียบวาระที่ 5.5

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนรักสายธารใส จานวนเงิน 20,000 บาท
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าทุก
ท่าน ข้าพเจ้า มีค วามประสงค์ เสนอญัต ติ การขออนุ มัติเ ปลี่ ย นแปลงคาชี้ แจง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จานวนเงิน
20,000 บาท
ตามที่สานักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงิน
อุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จานวนเงิน 20,000 บาท
เนื่องด้วยเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ได้ยกเลิกระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่
ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2546 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กาหนดให้
มีการจั ดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ ใหญ่บ้านตามมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เพื่อมิให้เกิดการขัดกันในการบังคับใช้กฎหมายลาดับรอง อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตาบลบ้าน
แม่ข่า จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ยกเลิ ก
ระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน
พ.ศ. 2546
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายพิภพ จันทรา
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ดั งนั้ น จึงมี ความจาเป็ นต้องขออนุ มัติเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๑๔

ข้อความเดิม
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
หรื อ โครงการตามพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข อื่ น ๆ ตามหนั ง สื อ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวั น ที่ 22
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
ข้อความใหม่
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5
เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตามโครงการ
อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการจัดสรร
หมู่ บ้ า นแห่ ง ละ 20,000 บาท เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการพระราชด าริ ด้ า น
สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๑๕

ส าหรั บ การอบรม การประชุ ม การสั ม มนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่ อ ง การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุ ด หนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ส าหรั บ การ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุนเทศบาล จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
2. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน ตาม
พ.ร.บ.เทศบาล 2496 มาตรา 67 ทวิ ต่ อ สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า และ
นาเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จานวนเงิน
20,000 บาท และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๑๖

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ านแม่ข่ า มีม ติ เห็ น ชอบการขออนุ มั ติ เ ปลี่ ยนแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จานวนเงิน
20,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๑๗

ระเบียบวาระที่ 5.6

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้า) จานวนเงิน 188,765.92 บาท
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
ข้าพเจ้ ามี ความประสงค์ ขอเสนอญัตติการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล มาตรา 67 ทวิ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ตั้ งงบประมาณเพื่ อ การนี้ ไ ว้ แต่ มี ค วาม
จาเป็นต้องจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า) จานวนเงิน 188,765.92 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอฝาง ที่ มท 5308.4 / กฟอ.ฝาง 26517/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน
2565
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โอนลด
จานวนเงิน 19,795.80 บาท
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
หรื อ โครงการตามพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข อื่ น ๆ ตามหนั ง สื อ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวั น ที่ 22
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว - บาท ผูกพันไว้ - บาท
โอนลด 204.20 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 19,795.80 บาท
โอนลด จานวนเงิน 19,795.80 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
0 บาท
2. โอนลด
จานวนเงิน 20,000 บาท
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนชุมชนสบข่า (เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า)
เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า ตามโครงการอุดหนุนตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการจัดสรรหมู่บ้านแห่งละ
20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง
ๆ ให้ มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
1504 ลงวั น ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่ อ ง การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุ ด หนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ส าหรั บ การ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
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ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว - บาท ผูกพันไว้ - บาท
โอนลด - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 20,000.00 บาท
โอนลด จานวนเงิน 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
0 บาท
3. โอนลด
จานวนเงิน 20,000 บาท
แผนงาน
สาธารณสุข
งาน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
รายการ
เงินอุดหนุนชุมชนสันต้นแหน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนสันต้นแหน เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
หรื อ โครงการตามพระราชด าริ ด้ า นสาธารณสุ ข อื่ น ๆ ตามหนั ง สื อ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวั น ที่ 22
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6
ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว - บาท ผูกพันไว้ - บาท
โอนลด - บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 20,000.00 บาท
โอนลด จานวนเงิน 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
0 บาท
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4. โอนลด
จานวนเงิน 128,970.12 บาท
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
งานบริหารทั่วไป
งบ
บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจา))
ประเภท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ ายเป็นเงินเดือนให้ แก่ปลั ดเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และพนักงาน
เทศบาล สังกัดสานักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
ตั้งงบประมาณไว้ 2,494,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 1,170,900.00 บาท
ผู ก พั น ไว้ - บาท โอนลด 393,000 บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอนลด
930,100.00 บาท
โอนลด จานวนเงิน 128,970.12 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
801,129.88 บาท
โอนเพิ่ม
จานวนเงิน 188,765.92 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
งานไฟฟ้าและประปา
งบ
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
รายการ
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่ข่า (ปักเสา
พาดสาย พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า) จานวนเงิน 188,765.92 บาท ตามหนังสือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอฝาง ที่ มท 5308.4/ กฟอ. ฝาง 26517/2565 ลงวันที่
21 มิถุนายน 2565
ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1
ประจาปีงบประมาณ 2565
โอนเพิ่ม จ านวนเงิ น 188,765.92 บาท งบประมาณหลัง โอนเพิ่ ม
188,765.92 บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
มาตรา 51 (7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
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2. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.เทศบาล
2496 มาตรา 67 ทวิ ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และนาเสนอขออนุมัติต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ตามที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแม่ข่ า ได้ เ สนอญั ต ติ การขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตาม
พระราชบั ญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่ ว น
ภูมิภาคอาเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5
ตาบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้ อมติดตั้งโคมไฟฟ้า) จานวนเงิน 188,765.92
บาท และได้ ชี้ แ จงในรายละเอี ย ด ไปแล้ ว นั้ น มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะ
สอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ ก ารขอความเห็ น ชอบการขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตาม
พระราชบั ญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่ ว น
ภูมิภาคอาเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5
ตาบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า) จานวนเงิน 188,765.92
บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๒

ระเบียบวาระที่ 5.7

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000 บาท
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด เพื่อใช้สาหรับงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ใช้สาหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ เพื่อทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุ การใช้งานเกิน 5 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 30,000 บาท
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
งบ
บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจา))
ประเภท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
ตั้งงบประมาณไว้ 927,300.00 บาท ใช้ไปแล้ ว 598,700.00 บาท
ผู กพัน ไว้ - บาท โอนลด 60,000.00 บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่อนโอนลด
268,600.00 บาท
โอนลด จานวนเงิน 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
238,600.00 บาท
โอนเพิ่ม
จานวนเงิน 30,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
งบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการ
ซื้อเครื่องคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) ปีงบประมาณ 2565 กองคลั ง ส านักงาน
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๓

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน
เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั กที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ว ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภ ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพที่ มี ค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิว เตอร์ ฉบับ เดื อนธั นวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม
2564 ลาดับที่ 8 หน้าที่ 6
โอนเพิ่ ม จ านวนเงิ น 30,000.00 บาท งบประมาณหลั ง โอนเพิ่ ม
30,000.00 บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๔

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

จึงเรี ย นมาเพื่อขออนุมัติ โ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 กองคลั ง งบลงทุ น (ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ ประชาชนทราบ
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ต่อไป
ตามที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแม่ข่ า ได้ เ สนอญั ต ติ ก ารขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลั ง งบลงทุน (ค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงการซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000 บาท และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ ก ารขอความเห็ น ชอบการอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลั ง งบลงทุน ค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงการซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ
11 เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๕

ระเบียบวาระที่ 5.8

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
จานวนเงิน 15,000 บาท
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จานวน
1 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับพิมพ์งานในกองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เช่น พิมพ์รูปภาพป้าย ใบแจ้งภาษีป้าย ใบแจ้งค่าธรรมเนียมและขนมูลฝอย พิมพ์
ใบเสร็จรับเงินระบบ e-laas พิมพ์เอกสารโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(LTAX 3000 V.4) พิมพ์เอกสาร ผท.7 โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS 2.2) และงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 15,000 บาท
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
งบ
บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจา))
ประเภท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลั ง โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เรื่ อ ง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
ตั้งงบประมาณไว้ 24,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 1,775.00 บาท ผูกพันไว้
- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 22,225.00 บาท
โอนลด จานวนเงิน 15,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
7,225.00 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงาน
งาน
งบ
ประเภท

จานวนเงิน 15,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานคลัง
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๖

โครงการ
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ประจาปี
งบประมาณ 2565 กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิว เตอร์ ฉบับ เดื อนธั นวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม
2564 ลาดับที่ 52 หน้าที่ 24
โอนเพิ่ ม จ านวนเงิ น 15,000.00 บาท งบประมาณหลั ง โอนเพิ่ ม
15,000.00 บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๗

นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

จึงเรี ย นมาเพื่อขออนุมัติ โ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2565 กองคลั ง งบลงทุ น (ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ ประชาชนทราบ
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ต่อไป
ตามที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแม่ข่ า ได้ เ สนอญั ต ติ ก ารขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลั ง งบลงทุน (ค่ า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 15,000 บาท
และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ ก ารขอความเห็ น ชอบการอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลั ง งบลงทุน (ค่ า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 15,000 บาท
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๘

ระเบียบวาระที่ 5.9

ประธานสภาฯ
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองการศึ ก ษา งบลงทุ น (ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000
บาท
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานแผนพัฒนา
การศึกษากองการศึกษา ใช้สาหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากงบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งาน จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 30,000 บาท
แผนงาน
การศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ
บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจา))
ประเภท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
ตั้งงบประมาณไว้ 624,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 15,060.00 บาท
ผูกพันไว้ - บาท โอนลด 277,090.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด
331,850.00 บาท
โอนลด จานวนเงิน 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด
301,850.00 บาท
โอนเพิ่ม
จานวนเงิน 30,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน
การศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการ
ซื้อเครื่องคอมพิ ว เตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ
แสดงภาพไม่น้ อยกว่า 19 นิ้ว ) ปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษา ส านักงาน
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565

๒๙

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน
เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั กที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ว ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภ ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพที่ มี ค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิว เตอร์ ฉบับ เดื อนธั นวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม
2564 ลาดับที่ 8 หน้าที่ 6
โอนเพิ่ ม จ านวนเงิ น 30,000.00 บาท งบประมาณหลั ง โอนเพิ่ ม
30,000.00 บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

จึงเรี ย นมาเพื่อขออนุมัติ โ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ ประชาชนทราบ
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ต่อไป
ตามที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแม่ข่ า ได้ เ สนอญั ต ติ ก ารขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงการซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000 บาท และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ ก ารขอความเห็ น ชอบการอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โครงการซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ
11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.10 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองการศึ ก ษา งบลงทุ น (ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 15,000 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับพิมพ์งานในกองการศึกษา งานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อทา
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนา
หลั กสู ตร แบบเรียน สื่ อการศึ กษา การส่ งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 15,000 บาท
แผนงาน
การศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ
บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจา))
ประเภท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
ตั้งงบประมาณไว้ 624,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 15,060.00 บาท
ผูกพันไว้ - บาท โอนลด 307,090.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด
301,850.00 บาท
โอนลด จ านวนเงิ น 15,000.00 บาท งบประมาณหลั ง โอนลด
286,850.00 บาท
โอนเพิ่ม
จานวนเงิน 15,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน
การศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการ
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ประจาปี
งบประมาณ 2565 กองการศึกษา สานักงานเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
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โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกาหนดขนาดของกระดาษเองได้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด หาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิว เตอร์ ฉบับ เดื อนธั นวาคม 2564 ประกาศ ณ วัน ที่ 30 ธันวาคม
2564 ลาดับที่ 52 หน้าที่ 24
โอนเพิ่ ม จ านวนเงิ น 15,000.00 บาท งบประมาณหลั ง โอนเพิ่ ม
15,000.00 บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

จึงเรี ย นมาเพื่อขออนุมัติ โ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ ประชาชนทราบ
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ต่อไป
ตามที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแม่ข่ า ได้ เ สนอญั ต ติ ก ารขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 15,000 บาท
และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ ก ารขอความเห็ น ชอบการอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 15,000 บาท
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน โครงการจัดซื้อ
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ จานวนเงิน 5,700 บาท
ประธานสภาฯ
ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กองการศึก ษา งบลงทุน (ค่า ครุภัณ ฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ ส านั กงาน
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารที่มี
ความแข็ ง แรง มิ ด ชิ ด ทนทาน ใช้ ง านได้ ดี และมี ตู้ เ หล็ ก เพี ย งพอส าหรั บ จั ด เก็ บ
เอกสาร
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความจาเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
จานวนเงิน 5,700 บาท
แผนงาน
การศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ
บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจา))
ประเภท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
ตั้งงบประมาณไว้ 624,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว - บาท ผูกพันไว้ บาท โอนลด 322,090.00 บาท คงเหลือก่อนโอนลด 286,850.00 บาท
โอนลด จ านวนเงิ น 5,700.00 บาท งบประมาณหลั ง โอนลด
281,150.00 บาท
โอนเพิ่ม
จานวนเงิน 5,700 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงาน
การศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการ
จั ด ซื้ อ ตู้ เ หล็ ก แบบ 2 บาน ส าหรั บ ใช้ เ ก็ บ เอกสารของกอง
การศึกษา เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
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๓๕

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ลาดับที่ 10.14 หน้าที่ 26
โอนเพิ่ ม จ านวนเงิ น 5,700.00 บาท งบประมาณหลั ง โอนเพิ่ ม
5,700.00 บาท
ระเบียบข้อกฎหมาย
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

มติสภาเทศบาลฯ

จึงเรี ย นมาเพื่อขออนุมัติ โ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ต่อสภา
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ต่อไป
ตามที่ ท่ า นนายกเทศมนตรี ต าบลบ้ า นแม่ข่ า ได้ เ สนอญั ต ติ ก ารขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1
ตู้ จานวนเงิน 5,700 บาทและได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สภาเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า มี ม ติ ก ารขอความเห็ น ชอบการอนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 1
ตู้ จานวนเงิน 5,700 บาทตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง
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การประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
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ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
********************************
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