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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕65 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ล าดับต่อไป
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศอ าเภอฝางเรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ของสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

เลขานุการสภาฯ ประกาศอ าเภอฝาง เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ของสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

   ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณา
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย, ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน, ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 
กรกฎาคม 2565 รวม 9 วัน 

   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ลง
ชื่อ นายจิระชาติ   ซื่อตระกูล นายอ าเภอฝาง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ ขอแจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมดจ านวน 12 คน ครบองค์ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565 
เมื่อวันที ่19 พฤษภาคม 2565 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลแล้ว มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าพูดของตน หรือค าผิด  ในรายงาน
การประชุมหรือไม่  

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

 



๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
    ไม่รับรอง ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี – 



๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

– 2565) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ยังไม่ครอบคลุมและ
ยังมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การ
เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

   ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการท าขนม - - - - 15,000 
2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร - - - - 10,000 

   นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน
แม่ข่าทราบ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 



๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ยังไม่ครอบคลุมและ
ยังมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

   ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

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 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้าน
แม่ข่าทราบ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2565 

ประธานสภาฯ ตามที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาประมาณการ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

   ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 

Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 
1 หมู่ที่  1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 391.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท.) 

726,300     

2. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 
4/2 ข หมู่ที่  5 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท.) 

90,700     

 
 
 
 



๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 

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
แบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.) 

161,700     

4. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 
6 หมู่ที่  5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท.) 

211,100     

5. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 
13 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 62.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท.) 

130,900     

6. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 
13/1 หมู่ที่  5 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท.) 

171,000     

7. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 
Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 
13/2 หมู่ที่  5 ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับ อปท.) 

169,000     
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
8. โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรแบบ 

Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 
25 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ 
อปท.) 

253,300     

   นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) แก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า
ทราบ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนรวมประชาสามัคคี จ านวนเงิน 20,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทุก
ท่าน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ เสนอญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี จ านวนเงิน 
20,000 บาท 

ตามที่ส านักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือจ่ายเป็น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงิน
อุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี จ านวนเงิน 20,000 บาท 

เนื่องด้วยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ยกเลิกระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่
ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2546 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ก าหนดให้
มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

เพ่ือมิให้เกิดการขัดกันในการบังคับใช้กฎหมายล าดับรอง อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบลบ้าน
แม่ข่า จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง  ยกเลิก
ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

 (1) ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 
พ.ศ. 2546 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายพิภพ  จันทรา 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังนี้ 
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ข้อความเดิม 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบ  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
รายการ  เงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
  หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ตามหนังสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ล าดับที่ 6 

ข้อความใหม่ 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบ  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
รายการ  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า หมู่ที่ 1 
  เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ตามโครงการ
อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการจัดสรร
หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่าย



๑๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ส าหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์  การ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ล าดับที่ 6 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน 
   มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพ่ือการลงทุนเทศบาล จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน ตาม 
พ.ร.บ.เทศบาล 2496 มาตรา 67 ทวิ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และ
น าเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการเงิน
อุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี จ านวนเงิน 20 ,000 บาท และได้ชี้แจงใน



๑๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

รายละเอียด ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย
เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรวมประชาสามัคคี จ านวนเงิน 
20,000 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 1 เสียง 



๑๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุน
ชุมชนรักสายธารใส จ านวนเงิน 20,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทุก
ท่าน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ เสนอญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จ านวนเงิน 
20,000 บาท 

ตามที่ส านักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็น งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน เงิน
อุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จ านวนเงิน 20,000 บาท 

เนื่องด้วยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ยกเลิกระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่
ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2546 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ก าหนดให้
มีการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

เพ่ือมิให้เกิดการขัดกันในการบังคับใช้กฎหมายล าดับรอง อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลต าบลบ้าน
แม่ข่า จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง ยกเลิก
ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

 (1) ระเบียบเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 
พ.ศ. 2546 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายพิภพ  จันทรา 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 



๑๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ข้อความเดิม 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบ  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
รายการ  เงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
  1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
  หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ตามหนังสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ล าดับที่ 6 

ข้อความใหม่ 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบ  เงินอุดหนุน 
ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
รายการ  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 
  เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตามโครงการ
อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการจัดสรร
หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่าย



๑๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ส าหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์  การ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ล าดับที่ 6 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน 
   มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพ่ือการลงทุนเทศบาล จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน ตาม 
พ.ร.บ.เทศบาล 2496 มาตรา 67 ทวิ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และ
น าเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จ านวนเงิน 
20,000 บาท และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 



๑๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนรักสายธารใส จ านวนเงิน 
20,000 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 



๑๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  5.6 ญัตติการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้า) จ านวนเงิน 188,765.92 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอเสนอญัตติการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล มาตรา 67 ทวิ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ แต่มีความ
จ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า) จ านวนเงิน 188,765.92 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอฝาง ที่ มท 5308.4 / กฟอ.ฝาง 26517/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. โอนลด จ านวนเงิน 19,795.80 บาท 
  แผนงาน สาธารณสุข 
  งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  งบ  เงินอุดหนุน 
  ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
  รายการ  เงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนมงคลพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

   1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
   2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 

  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
  หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ตามหนังสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 
 



๑๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ล าดับที่ 6 

   ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท  ใช้ไปแล้ว  -  บาท ผูกพันไว้  -  บาท 
โอนลด 204.20 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 19,795.80 บาท 

   โอนลด จ านวนเงิน 19,795.80 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
0  บาท 

  2. โอนลด จ านวนเงิน 20,000 บาท 
  แผนงาน สาธารณสุข 
  งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  งบ  เงินอุดหนุน 
  ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
  รายการ  เงินอุดหนุนชุมชนสบข่า (เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า) 
   เพ่ืออุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบข่า ตามโครงการอุดหนุนตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือใช้ในการจัดสรรหมู่บ้านแห่งละ 
20,000 บาท เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของแต่ละโครงการ 

   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ล าดับที่ 6 
 



๑๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

   ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว  -  บาท ผูกพันไว้  -  บาท 
โอนลด  -  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 20,000.00 บาท 

   โอนลด จ านวนเงิน 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
0  บาท 

  3. โอนลด จ านวนเงิน 20,000 บาท 
  แผนงาน สาธารณสุข 
  งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  งบ  เงินอุดหนุน 
  ประเภท  เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
  รายการ  เงินอุดหนุนชุมชนสันต้นแหน 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนสันต้นแหน เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

   1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
   2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม 

  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
  หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ ตามหนังสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ล าดับที่ 6 

   ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท  ใช้ไปแล้ว  -  บาท ผูกพันไว้  -  บาท 
โอนลด  -  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 20,000.00 บาท 

   โอนลด จ านวนเงิน 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
0  บาท 

 

 



๒๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

  4. โอนลด จ านวนเงิน 128,970.12 บาท 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  งาน  งานบริหารทั่วไป 
  งบ  บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และพนักงาน

เทศบาล สังกัดส านักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

   ตั้งงบประมาณไว้ 2,494,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 1,170,900.00 บาท 
ผูกพันไว้  -  บาท โอนลด 393,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
930,100.00 บาท 

   โอนลด จ านวนเงิน 128,970.12 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
801,129.88 บาท 

  โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 188,765.92 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงาน เคหะและชุมชน 
  งาน  งานไฟฟ้าและประปา 
  งบ  เงินอุดหนุน 
  ประเภท  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
  รายการ  เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง เป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่  5 ต าบลแม่ข่า (ปักเสา 
พาดสาย พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า) จ านวนเงิน 188 ,765.92 บาท ตามหนังสือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง ที่ มท 5308.4/ กฟอ. ฝาง 26517/2565 ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2565 

   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่  1 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

   โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 188,765.92 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 
188,765.92 บาท 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   มาตรา 51 (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   มาตรา 67 (8) เงินอุดหนุน 
   มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 



๒๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 
2496 มาตรา 67 ทวิ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และน าเสนอขออนุมัติต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า) จ านวนเงิน 188 ,765.92 
บาท และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
สอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติการขอความเห็นชอบการขออนุมัติจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง งบเงินอุดหนุน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 23/2 หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ข่า (ปักเสา พาดสาย พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า) จ านวนเงิน 188 ,765.92 
บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง 

 



๒๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  5.7 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 30,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ส าหรับงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ เพ่ือทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด  จ านวนเงิน 30,000 บาท 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารงานคลัง 
  งบ  บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) 
  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
   ตั้งงบประมาณไว้ 927,300.00 บาท ใช้ไปแล้ว 598,700.00 บาท 

ผูกพันไว้  -  บาท โอนลด 60,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
268,600.00 บาท 

   โอนลด จ านวนเงิน 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
238,600.00 บาท 

  โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 30,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารงานคลัง 
  งบ  ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  โครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ปีงบประมาณ 2565 กองคลัง ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 



๒๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

 
  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน

เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 

   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   3) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ล าดับที่ 8 หน้าที่ 6 

   โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 30,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 
30,000.00 บาท 

  ระเบียบข้อกฎหมาย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 



๒๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 30,000 บาท และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติการขอความเห็นชอบการอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 30,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 
11 เสียง 

  



๒๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  5.8 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 15,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 
1 เครื่อง เพ่ือใช้ส าหรับพิมพ์งานในกองคลัง งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เช่น พิมพ์รูปภาพป้าย ใบแจ้งภาษีป้าย ใบแจ้งค่าธรรมเนียมและขนมูลฝอย พิมพ์
ใบเสร็จรับเงินระบบ e-laas พิมพ์เอกสารโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX 3000 V.4) พิมพ์เอกสาร ผท.7 โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS 2.2) และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  จ านวนเงิน 15,000 บาท 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารงานคลัง 
  งบ  บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) 
  ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกอง

คลัง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล 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 จ านวนเงิน 15,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
7,225.00 บาท 

  โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 15,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารงานคลัง 
  งบ  ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 



๒๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

  โครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ประจ าปี
งบประมาณ 2565 กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

(ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
  - สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 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) ได ้

  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ล าดับที่ 52 หน้าที่ 24 

   โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 15,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 
15,000.00 บาท 

  ระเบียบข้อกฎหมาย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 



๒๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 15,000 บาท 
และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม 
หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติการขอความเห็นชอบการอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 15,000 บาท 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง 

 



๒๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  5.9 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 30,000 
บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในงานแผนพัฒนา
การศึกษากองการศึกษา ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

   เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด  จ านวนเงิน 30,000 บาท 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ  บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) 
  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้ง

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 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 จ านวนเงิน 30,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
301,850.00 บาท 

  โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 30,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ  ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  โครงการ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ

แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษา ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 



๒๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

 
  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน

เสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 

   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   3) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ล าดับที่ 8 หน้าที่ 6 

   โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 30,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 
30,000.00 บาท 

  ระเบียบข้อกฎหมาย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 



๓๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 30,000 บาท และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติการขอความเห็นชอบการอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 30,000 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 
11 เสียง 

  



๓๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  5.10 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 15,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ส าหรับพิมพ์งานในกองการศึกษา งานวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือท า
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตร แบบเรียน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด  จ านวนเงิน 15,000 บาท 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ  บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) 
  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้ง

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 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 านวนเงิน 15,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนลด 
286,850.00 บาท 

  โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 15,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ  ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  โครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ประจ าปี

งบประมาณ 2565 กองการศึกษา ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 



๓๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง

เดียวกัน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

(ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
  - สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 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) ได ้

  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 ล าดับที่ 52 หน้าที่ 24 

   โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 15,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 
15,000.00 บาท 

  ระเบียบข้อกฎหมาย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

 



๓๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ 
แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 15,000 บาท 
และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม 
หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติการขอความเห็นชอบการอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 15,000 บาท 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง 

    



๓๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี  5.11 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อ
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ จ านวนเงิน 5,700 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารที่มี
ความแข็งแรง มิดชิด ทนทาน ใช้งานได้ดี  และมีตู้เหล็กเพียงพอส าหรับจัดเก็บ
เอกสาร 

   เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด  จ านวนเงิน 5,700 บาท 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ  บุคลากร (เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)) 
  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา พร้อมทั้ง

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 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 านวนเงิน  5,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนลด 

281,150.00 บาท   

  โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 5,700 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงาน การศึกษา 
  งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  งบ  ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 
  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  โครงการ จัดซื้อตู้ เหล็ก แบบ 2 บาน ส าหรับใช้ เก็บเอกสารของกอง

การศึกษา เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
  แบบ 2 บาน 
   1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 



๓๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

   เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงานงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ล าดับที่ 10.14 หน้าที่ 26 

   โอนเพิ่ม จ านวนเงิน  5,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 
5,700.00 บาท 

  ระเบียบข้อกฎหมาย 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

    ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ต่อสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 
ตู้ จ านวนเงิน 5,700 บาทและได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติการขอความเห็นชอบการอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการศึกษา งบลงทุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 
ตู้ จ านวนเงิน 5,700 บาทตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอด้วยมติ 11 เสียง 

 







๓๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2565 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
******************************** 

 


