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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เลขานุการ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕65 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า เพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ล าดับต่อไปขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕65 

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. ๒565 

  ตามมติสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2565 มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
   สิบตรีเจริญ  ชมภูพลอย ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 

2565 ขอแจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม
จ านวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าพูดของตน หรือค าผิด ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  23 
กันยายน 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
   ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ) 
ประธานสภาฯ ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 

2570) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นต้อง เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ฯลฯ 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที่ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

และคนไร้ที่พ่ึง 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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สมัยสามญั สมยัที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

ป่าช้าบ้านสบข่า หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม่ 

337,000 - - - - 

2. โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น  
ป่าช้าแม่ข่า หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ 

1,649,400 - - - - 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่าทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ) 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือด าเนินการให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ข้อความเดิม 

1. โครงการจดัการขยะในหมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ข้อความใหม่ 
1. โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงเรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 

 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
  (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มอบหมายจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
  เมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป 

 ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง ฯลฯ 

 ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  (2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ตามข้อ 10 
  (3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือ

แย้งกับประกาศนี ้
  (4) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน

หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (5) ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน

สาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เลขานุการสภาฯ  (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การ
จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ที่ 365/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
และค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ที่ 96/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นี้  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ประกาศหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ขึ้นมาใหม ่

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

สท.ผ่องนภา  หน่อค า ข้าพเจ้า นางสาวผ่องนภา   หน่อค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จ านวน 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ดังนี้ 

   1. นายสมบุญ   หมีค า 
   2. นายสันติ   พรมเสน 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ 
 ผู้รับรอง คือ 1. นางสาวจิดาภา    สมุทร์หอม  2. นายอินต่วน   ปิมปา 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ เชิญครับ 
 ถ้าไม่มี ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
มติที่ประชุมฯ     สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า  มีมติเห็นชอบให้   
   1. นายสมบุญ   หมีค า 
   2. นายสันติ   พรมเสน  
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

- พัก 15 นาที - 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีการจ่ายคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน จ านวนเงิน 357.50 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ข้าพเจ้ามีความประสงค์

เสนอญัตติการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม กรณีการจ่ายคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอื่น จ านวนเงิน 357.50 บาท ตามหนังสือ 
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นายกเทศมนตรีฯ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 6899 ลงวันที่ 16 กันยายน 
2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มี
ความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 
อนุมัติในหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอื่นตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้น าเงินมาทางราชการแล้วให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นั้น 

   เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ด าเนินการเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับ
สวัสดิการอ่ืนซ้ าซ้อนจากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทางเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้รับแจ้งจาก
ผู้สูงอายุ จ านวน 2 ราย ที่มีหนังสือจากส านักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 
ที่ กห 5134/4387 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอสละสิทธิการรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ทางเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ด าเนินการเรียกคืนเงินจากผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอื่น ดังนี้ 

  1. นายเปรมชัย   มีงาม เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2501 บ้านเลขที่ 45 ม.1 ต.แม่ข่า 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ต่อมาได้รับเงิน
สงเคราะห์เงินเลี้ยงชีพรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดือนละ 4,000.- 
บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และได้ขอสละสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 พร้อมทั้งขอคืนเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับมาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 6,000. - บาท และเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงการคลัง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้เรียกเงินคืน จ านวน 
6,000.- บาท และน าส่งคืนกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ตามเช็คเลขที่ 10189077 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จ านวนเงิน 6,000.- บาท ชื่อบัญชี “กรมบัญชีกลาง
เพ่ือการรับคืนเงิน อปท.” และให้มีหนังสือแจ้งการน าเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากฯ 
ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ 

  2. นายผัด   น้อยงาม เกิดวันที่ 10 มกราคม 2493 บ้านเลขที่ 114 ม.5 ต.แม่ข่า 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 72,200.- บาท และได้รับเงินสงเคราะห์
เงินเลี้ยงชีพรายเดือนจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 
ซึ่งทางนายผัด   น้อยงามเป็นผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จึงมีญาติเป็นผู้ดูแล คือ 
นางสาววรรณวิภา   นวลสม โดยทางญาติได้มาติดต่อการขอผ่อนผันส่งคืนเงินเป็นราย
เดือนจนกว่าจะครบก าหนด 

  เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า จึงได้ประชุมตกลงกัน ผู้ดูแลยินยอมตกลงจ่ายคืนเงินให้แก่
ทางเทศบาลฯ โดยใช้หลักเกณฑ์การผ่อนช าระตามประกาศกระทรวงการคลัง  
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นายกเทศมนตรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาท
ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 

  นางสาววรรณวิภา   นวลสม เป็นผู้ให้สัญญารับจ่ายคืนเงินให้แก่ทางเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า จ านวนเงิน 72,200.- บาท โดยช าระงวดแรกในอัตราร้อยละของวงเงิน
เกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ เป็นเงินจ านวน 15,000.- บาท คงเหลือเงินต้น
ที่ต้องช าระ 57,200.- บาท โดยส่งเดือนละ 1,800.- บาท ดอกเบี้ย อัตรา 7.5% ต่อ
ปี คิดเป็นจ านวนเงิน 357.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดจ านวน 17,157.50 บาท 
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้บันทึกบัญชีไว้เป็นเงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน จ านวนเงิน 
16,800.- บาท ส่วนดอกเบี้ย ตกเป็นเงินสะสม จ านวน 357.50 บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีการจ่ายคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน จ านวนเงิน 357.50 บาท ต่อสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ต่อไป 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 6899 ลงวันที่ 16 

กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอื่น 

  สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอื่น 

  ข้อ 1 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้ว โดยเงินดังกล่าวรอน าส่งคืน และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้วองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าเข้าเป็นเงินสะสม ถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงิน
รายรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 96 โดยถือปฏิบัติ ฯลฯ 

   1.2 ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ฯลฯ 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

  ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอน
คืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ 95 และข้อ 96 

  ข้อ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ 64 ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับที่

น าส่งแล้ว 
 







 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕65 

ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕65  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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