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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕65 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ล าดับต่อไป
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศอ าเภอฝางเรื่อง เรียก ประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 ของสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

เลขานุการสภาฯ ประกาศอ าเภอฝาง เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 ของสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

   ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า อ าเภอฝาง ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเสนอสภา
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประกอบด้วย การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2565 ญัตติการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รวมทั้งพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอ านาจให้แก่นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 
กันยายน 2565 รวม 7 วัน 

   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 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 3 ครั้งที่ 2 / 2565 
เมื่อวันที ่22 สิงหาคม 2565 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลแล้ว มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าพูดของตน หรือค าผิดในรายงานการ
ประชุมหรือไม ่เชิญครับ 

 



๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

ประธานสภาฯ เรียนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน ผมขอแก้ไข
ถ้อยค าในระเบียบวาระที่ 5.7 และ 5.8 ตัดค าว่า “กันเงินและ” ออกจากวาระการ
ประชุม 

มติสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565  เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
    ไม่รับรอง ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า (เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ) 
ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้ด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
นายอ าเภอ อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 440/2565 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว เพ่ือปฏิบัติตาม
ประกาศพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ . 
2562 มาตรา 63 จึงประกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 
และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม รับทราบ 

 



๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา 
พ.ศ. 2565 (เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ) 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ด้วยสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล

บ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามเห็นชอบให้เทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่าประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ. 2565 มาตรา 51 (1) มาตรา 60 (1) และมาตรา 66 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51 (1) มาตรา 60 (1) และมาตรา 66 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ 
วันที่ 20 กันยายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าแล้ว 7 วัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 (เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ) 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ด้วยสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล

บ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ในการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนาม
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) และมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 
มาตรา 48 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงประกาศใช้เทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศไว้



๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าแล้ว 7 วัน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 การประกาศใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ไปแล้วนั้น เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ยังไม่ครอบคลุมและยัง
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 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 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) คระกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า 
- - - - 709,500 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย

แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
    206,200 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 

    157,900 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 

- - - - 777,600 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 

- - - - 485,700 

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 

- - - - 247,400 

7. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า 
งบประมาณ 709,500 บาท  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 
28,380 บาท 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
งบประมาณ 206,200 บาท  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 
8,248 บาท 
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
งบประมาณ 157,900 บาท  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 
6,316 บาท 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
งบประมาณ 777,600 บาท  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 
31,104 บาท 
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
งบประมาณ 485,700 บาท  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 
19,428 บาท 
 

- - - - 103,372 
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 6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
งบประมาณ 247,400 บาท  
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 
9,896 บาท 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีฯ จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่าทราบ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง   
งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 
ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 709,500.00 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 709 ,500.00 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2) ประจ าปี งบประมาณ          
พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 1. โอนลด  จ านวนเงิน 109,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และพนักงานเทศบาล 

สังกัดส านักปลัดเทศบาล ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,494,000.00 บาท ใช้ไป 1,425,880.00 บาท ผูกพัน 

127,490.00 บาท โอนลด 831,360.12 บาท งบป ระมาณคงเหลือ 
109,269.88 บาท 
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  โอนลด 109,000.00 บาท คงเหลือ 269.88 บาท 
 2. โอนลด  จ านวนเงิน 9,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งให้แก่

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 84,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท โอนลด 73,664.00 บาท 

ผูกพัน 1,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 9,336.00 บาท 
  โอนลด 9,000.00 บาท คงเหลือ 336.00 บาท 
 3. โอนลด  จ านวนเงิน 49,500 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และ

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้  144,000.00 บาท ใช้ไป 46,000.00 บาท ผูกพัน 

3,500.00 บาท โอนลด 45,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 49,500.00 บาท 
  โอนลด 49,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 4. โอนลด  จ านวนเงิน 1,900 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า สังกัดส านักปลัดเทศบาล ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 236,700.00 บาท ใช้ไป 215,060.00 บาท ผูกพัน 

19,720.00 งบประมาณคงเหลือ 1,920.00 บาท 
  โอนลด 1,900.00 บาท คงเหลือ 20.00 บาท 
 5. โอนลด  จ านวนเงิน 3,700 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
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 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าตอบแทน 
 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 6,300.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

3,700.00 บาท 
  โอนลด 3,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 6. โอนลด  จ านวนเงิน 95,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าตอบแทน 
 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 120,000.00 บาท ใช้ไป 25,000.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 95,000.00 บาท 
  โอนลด 95,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 7. โอนลด  จ านวนเงิน 30,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท า 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท า เพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ 

ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ งไว้  10,500.00 บาท โอนเพ่ิม 60,141.00 บาท ใช้ไป 

40,479.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,162.00 บาท 
  โอนลด 30,000.00 บาท คงเหลือ 162.00 บาท 
 8. โอนลด  จ านวนเงิน 15,700.00 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
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 รายการ  ค่าเบี้ยประกัน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไป 14,279.43 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 15,720.57 บาท 
  โอนลด 15,700.00 บาท คงเหลือ 20.57 บาท 
  โอนลด 15,700.00 บาท คงเหลือ 20.57 บาท 
 9. โอนลด  จ านวนเงิน 30,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 45,000.00 บาท ใช้ไป 10,830.00 บาท ผูกพัน 735.00 

บาท งบประมาณคงเหลือ 33,435.00 บาท 
  โอนลด 30,000.00 บาท คงเหลือ 3,435.00 บาท 
 10.โอนลด จ านวนเงิน 10,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน เพ่ือเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

10,000.00 บาท 
  โอนลด 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 11.โอนลด จ านวนเงิน 83,700 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 



๑๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.00 บาท ใช้ไป 66,289.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 83,711.00 บาท 
  โอนลด 83,700.00 บาท คงเหลือ 11.00 บาท 
 12.โอนลด จ านวนเงิน 101,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร

เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคล คณะบุคคล ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.00 บาท ใช้ไป 48,880.00 บาท คงเหลือ 

101,120.00 บาท 
  โอนลด 101,000.00 บาท คงเหลือ 120.00 บาท 
 13.โอนลด จ านวนเงิน 10,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 โครงการ  โครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 

พ.ศ. 2565 ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

10,000.00 บาท 
  โอนลด 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 14.โอนลด จ านวนเงิน 3,500 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 



๑๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 100,000.00 บาท ใช้ไป 94,916.00 บาท ผูกพัน 400.00 

บาท งบประมาณคงเหลือ 4,684.00 บาท 
  โอนลด 3,500.00 บาท คงเหลือ 1,184.00 บาท 
 15.โอนลด จ านวนเงิน 2,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ ง ไว้  10,000.00 บาท โอนเพ่ิม 4,000.00 บาท ใช้ ไป 

11,518.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,482.00 บาท 
  โอนลด 2,000.00 บาท คงเหลือ 482.00 บาท 
 16.โอนลด จ านวนเงิน 1,500 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ งไว้  30,000.00 บาท โอนเพ่ิม 10,000.00 บาท ใช้ไป 

38,478.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,522.00 บาท 
  โอนลด 1,500.00 บาท คงเหลือ 22.00 บาท 
 17.โอนลด จ านวนเงิน 8,800 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 1,180.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

8,820.00 บาท 
  โอนลด 8,800.00 บาท คงเหลือ 20.00 บาท 



๑๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 18.โอนลด จ านวนเงิน 2,500 บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย 

ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ งไว้  20,000.00 บาท โอนเพ่ิม 25,000.00 บาท ใช้ไป 

41,870.68 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,129.32 บาท 
  โอนลด 2,500.00 บาท คงเหลือ 629.32 บาท 
 19.โอนลด จ านวนเงิน 10,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

10,000.00 บาท 
  โอนลด 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 20.โอนลด จ านวนเงิน 6,700.00 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ใช้ไป 43,300.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 6,700.00 บาท 
  โอนลด 6,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 21.โอนลด จ านวนเงิน 83,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค 



๑๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 ประเภท  ค่าไฟฟ้า 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 400,000.00 บาท ใช้ไป 316,721.31 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 83,278.69 บาท 
  โอนลด 83,000.00 บาท คงเหลือ 278.69 บาท 
 22.โอนลด จ านวนเงิน 6,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค 
 ประเภท  ค่าบริการโทรศัพท์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท ผูกพัน 646.28 บาท ใช้ไป 7,382.44 

บาท งบประมาณคงเหลือ 6,971.28 บาท 
  โอนลด 6,000.00 บาท คงเหลือ 971.28 บาท 
 23.โอนลด จ านวนเงิน 23,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค 
 ประเภท  ค่าบริการไปรษณีย์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ใช้ไป 24,813.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 25,187.00 บาท 
  โอนลด 23,000.00 บาท คงเหลือ 2,187.00 บาท 
 24.โอนลด จ านวนเงิน 14,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค 
 ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้  153,000.00 บาท ผูกพัน 14,584.10 บาท ใช้ไป 

75,595.50 บาท งบประมาณคงเหลือ 62,820.40 บาท 
  โอนลด 14,000.00 บาท คงเหลือ 48,820.40 บาท 



๑๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 709,500 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

   ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 391.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.)   สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1    
หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1 

  โอนเพิ่ม 709,500.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 709,500.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)         
พ.ศ. 2561 

   ข้อ 59 “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม



๑๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่  1 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 709 ,500.00 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง   
งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 5 
ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 206,200 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 206,200.00 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2) ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 



๑๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 1. โอนลด  จ านวนเงิน 48,800 บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค 
 ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้  153,000.00 บาท ผูกพัน 14,584.10 บาท ใช้ไป 

75,595.50 บาท โอนลด 14,000.00 งบประมาณคงเหลือ 48,820.40 บาท 
  โอนลด 48,800.00 บาท คงเหลือ 20.40 บาท 
 2. โอนลด  จ านวนเงิน 5,000 บาท 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าสาธารณูปโภค 
 ประเภท  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD, 

HOSTING) ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ผูกพัน 5,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 5,000.00 บาท 
  โอนลด 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 3. โอนลด  จ านวนเงิน 5,300 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 927,300.00 บาท โอนลด 90,000.00 บาท ใช้ไป 

754,140.00 บาท ผูกพัน 77,720.00 งบประมาณคงเหลือ 5,440.00 บาท 
  โอนลด 5,300.00 บาท คงเหลือ 140.00 บาท 
 4. โอนลด  จ านวนเงิน 1,900 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบบุคลากร 



๑๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ งไว้  24,000.00 บาท โอนลด 15,000.00 บาท ใช้ไป 

5,325.00 บาท ผูกพัน 1,775.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,900.00 บาท 
  โอนลด 1,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 5. โอนลด  จ านวนเงิน 2,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกอง

คลัง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 554,900.00 บาท ใช้ไป 505,160.00 บาท ผูกพัน 

47,560.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,180.00 บาท 
  โอนลด 2,000.00 บาท คงเหลือ 180.00 บาท 
 6. โอนลด  จ านวนเงิน 5,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าตอบแทน 
 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

5,000.00 บาท 
  โอนลด 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 7. โอนลด  จ านวนเงิน 6,800 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าตอบแทน 
 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 รายการ  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 
  เพ่ือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ฯลฯ 



๑๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 1,600.00 บาท ผูกพัน 1,600.00 
บาท งบประมาณคงเหลือ 6,800.00 บาท 

  โอนลด 6,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 8. โอนลด  จ านวนเงิน 6,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานดังนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 249,600.00 บาท โอนเพ่ิม 96,000.00 บาท ผูกพัน 

28,800.00 บาท ใช้ไป 310,580.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,220.00 บาท 
  โอนลด 6,000.00 บาท คงเหลือ 220.00 บาท 
 9. โอนลด  จ านวนเงิน 1,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าเบี้ยประกัน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000.00 บาท ใช้ไป 968.35 บาท งบประมาณคงเหลือ 

1,031.65 บาท 
  โอนลด 1,000.00 บาท คงเหลือ 31.65 บาท 
 10.โอนลด จ านวนเงิน 14,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ 



๒๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ผูกพัน 6,709.00 บาท ใช้ไป 8,636.00 
บาท งบประมาณคงเหลือ 14,655.00 บาท 

  โอนลด 14,000.00 บาท คงเหลือ 655.00 บาท 
 11.โอนลด จ านวนเงิน 12,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไป 17,570.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 12,430.00 บาท 
  โอนลด 12,000.00 บาท คงเหลือ 430.00 บาท 
 12.โอนลด จ านวนเงิน 3,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท โอนเพ่ิม 30,000.00 บาท ผูกพัน 

5,765.00 บาท ใช้ไป 41,118.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,117.00 บาท 
  โอนลด 3,000.00 บาท คงเหลือ 117.00 บาท 
 13.โอนลด จ านวนเงิน 6,600 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย

ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 3,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

6,600.00 บาท 
  โอนลด 6,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
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 14.โอนลด จ านวนเงิน 4,400 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ งไว้  20,000.00 บาท โอนเพ่ิม 30,000.00 บาท ใช้ไป 

45,540.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,460.00 บาท 
  โอนลด 4,400.00 บาท คงเหลือ 60.00 บาท 
 15.โอนลด จ านวนเงิน 12,600 บาท 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าตอบแทน 
 ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท ใช้ไป 27,400.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 12,600.00 บาท 
  โอนลด 12,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 16.โอนลด จ านวนเงิน 3,800 บาท 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 249,600.00 บาท โอนเพ่ิม 96,000.00 บาท ผูกพัน 

28,800.00 บาท ใช้ไป 312,973.98 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,826.02 บาท 
  โอนลด 3,800.00 บาท คงเหลือ 26.02 บาท 
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 17.โอนลด จ านวนเงิน 30,000 บาท 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย

ดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

30,000.00 บาท 
  โอนลด 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 18.โอนลด จ านวนเงิน 16,800 บาท 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท ใช้ไป 33,200.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 16,800.00 บาท 
  โอนลด 16,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 19.โอนลด จ านวนเงิน 1,200 บาท 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไป 28,800.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 1,200.00 บาท 
  โอนลด 1,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 20.โอนลด จ านวนเงิน 20,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
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 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 624,000.00 บาท โอนลด 347,208.78 บาท ผูกพัน 

15,060.00 บาท ใช้ไป 45,180.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 216,551.22 บาท 
  โอนลด 20,000.00 บาท คงเหลือ 196,551.22 บาท 
 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 206,200 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

   ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.)  สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6    
หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2 

  โอนเพิ่ม 206,200.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 206,200.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)         
พ.ศ. 2561 

   ข้อ 59 “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
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ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่  5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 206,200.00 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง   
งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 
ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 157,900 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 157,900.00 บาท ตามแผนพัฒนา



๒๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2) ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  จ านวนเงิน 157,900 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 624,000.00 บาท โอนลด 387,208.78 บาท ใช้ไป 

45,180.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 196,511.22 บาท 
  โอนลด 157,900.00 บาท คงเหลือ 38,651.22 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 157,900 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

   ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
  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 
  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 3 
  โอนเพิ่ม 157,900.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 157,900.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



๒๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)         
พ.ศ. 2561 

   ข้อ 59 “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่  5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 157,900.00 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 



๒๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.8 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง   
งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 
5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 777,600 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 777,600.00 บาท ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2) ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 1. โอนลด  จ านวนเงิน 38,600 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 624,000.00 บาท โอนลด 545,108.78 บาท ใช้ไป 

45,180.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 38,651.22 บาท 
  โอนลด 38,600.00 บาท คงเหลือ 51.22 บาท 
 2. โอนลด  จ านวนเงิน 32,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 42,000.00 บาท โอนลด 10,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 32,000.00 บาท 
  โอนลด 32,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 



๒๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 3. โอนลด  จ านวนเงิน 60,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าตอบแทน 
 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

60,000.00 บาท 
  โอนลด 60,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 4. โอนลด  จ านวนเงิน 2,800 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานธุรการ และงานอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ ง ไว้  115,200.00 บาท ผูกพัน 9,600.00 บาท ใช้ ไป 

102,800.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,800.00 บาท 
  โอนลด 2,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 5. โอนลด  จ านวนเงิน 11,800 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่นๆ  
 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไป 8,190.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

11,810.00 บาท 
  โอนลด 11,800.00 บาท คงเหลือ 10.00 บาท 
 



๒๙ 
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 6. โอนลด  จ านวนเงิน 13,800 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่นๆ  
 รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไป 6,200.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

13,800.00 บาท 
  โอนลด 13,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 7. โอนลด  จ านวนเงิน 1,900 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้ งไว้ 10,000.00 บาท โอนเพ่ิม 5,000.00 บาท ผูกพัน 

4,480.00 บาท ใช้ไป 8,590.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,930.00 บาท 
  โอนลด 1,900.00 บาท คงเหลือ 30.00 บาท 
 8. โอนลด  จ านวนเงิน 616,700 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ครู/ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,083,800.00 บาท ใช้ไป 208,480.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 875,320.00 บาท 
  โอนลด 616,700.00 บาท คงเหลือ 258,620.00 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 777,600 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
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 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

   ซอย 18 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 377.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18 
หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 4  

  โอนเพิ่ม 777,600.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 777,600.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)         
พ.ศ. 2561 

   ข้อ 59 “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
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ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่  5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 777,600.00 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.9 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง      
งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 หมู่
ที่ 5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 485,700 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 18/1 หมู่ที่  5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 485,700.00 บาท ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 1. โอนลด  จ านวนเงิน 258,600 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 



๓๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2565 

 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ครู/ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,083,800.00 บาท ใช้ไป 208,480.00 บาท โอนลด 

616,700.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 258,620.00 บาท 
  โอนลด 258,600.00 บาท คงเหลือ 20.00 บาท 
 2. โอนลด  จ านวนเงิน 10,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าตอบแทน 
 ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท โอนเพ่ิม 30,000.00 ใช้ไป 29,950.00 

บาท งบประมาณคงเหลือ 10,050.00 บาท 
  โอนลด 10,000.00 บาท คงเหลือ 50.00 บาท 
 3. โอนลด  จ านวนเงิน 61,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษา 

รายละเอียดดังนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 806,400.00 บาท โอนเพ่ิม 38,400.00 บาท ผูกพัน 

76,800.00 บาท ใช้ไป 706,665.65 บาท งบประมาณคงเหลือ 61,334.35 บาท 
  โอนลด 61,000.00 บาท คงเหลือ 334.35 บาท 
 4. โอนลด  จ านวนเงิน 30,000.00 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
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 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
    งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไป0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ

30,000.00 บาท 
  โอนลด 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 5. โอนลด  จ านวนเงิน 30,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

30,000.00 บาท 
  โอนลด 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 6. โอนลด  จ านวนเงิน 53,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล 
    เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 719,800.00 บาท ใช้ไป 666,293.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 53,507.00 บาท 
  โอนลด 53,000.00 บาท คงเหลือ 507.00 บาท 
 7. โอนลด  จ านวนเงิน 37,700 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 239,500.00 บาท ใช้ไป 201,713.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 37,787.00 บาท 
  โอนลด 37,700.00 บาท คงเหลือ 87.00 บาท 
 8. โอนลด  จ านวนเงิน 5,400 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท โอนเพ่ิม 20,000.00 บาท ผูกพัน 80.00 

บาท ใช้ไป 20,421.25 บาท งบประมาณคงเหลือ 9,498.75 บาท 
  โอนลด 5,400.00 บาท คงเหลือ 4,098.75 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 485,700 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
    ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
  (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 18/1 หมู่ที่ 5    

ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 



๓๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 5  

  โอนเพิ่ม 485,700.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 485,700.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่ าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
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มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ซอย 18/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 485,700.00 บาท ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.10 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง   
งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 หมู่ที่ 
5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 247,400 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ซอย 25 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 247,400.00 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 1. โอนลด  จ านวนเงิน 4,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 10,000.00 บาท โอนเพ่ิม 20,000.00 บาท ผูกพัน 80.00 

บาท ใช้ไป 20,421.25 บาท โอนลด 5,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 
4,098.75 บาท 

  โอนลด 4,000.00 บาท คงเหลือ 98.75 บาท 
 2. โอนลด  จ านวนเงิน 3,800 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
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 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท ใช้ไป 1,170.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

3,830.00 บาท 
  โอนลด 3,800.00 บาท คงเหลือ 30.00 บาท 
 3. โอนลด  จ านวนเงิน 20,900 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้  700,600.00 บาท ผูกพัน 49,507.92 บาท ใช้ไป 

630,102.48 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,989.60 บาท 
  โอนลด 20,900.00 บาท คงเหลือ 89.60 บาท 
 4. โอนลด  จ านวนเงิน 9,000 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 950.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

9,050.00 บาท 
  โอนลด 9,000.00 บาท คงเหลือ 50.00 บาท 
 5. โอนลด  จ านวนเงิน 9,400 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุการเกษตร 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ใช้ไป 550.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

9,450.00 บาท 
  โอนลด 9,400.00 บาท คงเหลือ 50.00 บาท 
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 6. โอนลด  จ านวนเงิน 20,400 บาท 
 แผนงาน  การศึกษา 
 งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบ  งบเงินอุดหนุน 
 รายจ่าย  เงินอุดหนุน 
 ประเภท  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 รายการ  เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ข่า 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ข่า (สังกัด สพฐ.) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 903,000.00 บาท ใช้ไป 882,588.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 20,412.00 บาท 
  โอนลด 20,400.00 บาท คงเหลือ 12.00 บาท 
 7. โอนลด  จ านวนเงิน 179,900 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 776,400.00 บาท โอนลด 412,025.00 บาท ใช้ไป 

153,950.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 210,425.00 บาท 
  โอนลด 179,900.00 บาท คงเหลือ 30,525.00 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 247,400 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
    ซอย 25 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ซอย 25 หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับ อปท.) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 25 
หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 6 
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  โอนเพิ่ม 247,400.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 247,400.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
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มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ
กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ซอย 25 หมู่ที่  5 ต.แม่ข่า จ านวนเงิน 247,400.00 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.11 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง   
งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวนเงิน 93,856 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวนเงิน 
93,856 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 1. โอนลด  จ านวนเงิน 53,611 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้  361,000.00 บาท ผูกพัน 18,000.00 บาท ใช้ไป 

251,575.70 บาท งบประมาณคงเหลือ 91,424.30 บาท 
  โอนลด 53,611.00 บาท คงเหลือ 37,813.30 บาท 
 2. โอนลด  จ านวนเงิน 40,245 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 99,484.00 ใช้ไป 41,407.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 

58,077.00 บาท 
  โอนลด 40,245.00 บาท คงเหลือ 17,832.00 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 93,856 บาท 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  งานก่อสร้าง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภท  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
 รายการ  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค (กวจ) 0405.2 / ว 

110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค านวนร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง 
รายละเอียดดังนี้ 

  1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 3 
งบประมาณ 193,200.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) จ านวน 
7,728 บาท 

  2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 4/2ค 
งบประมาณ 149,900.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) จ านวน 
5,996 บาท 

  3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 14 
งบประมาณ 280,200.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) จ านวน 
11,208 บาท 

  4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 17/1 
งบประมาณ 411,200.00 บาท เงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K) จ านวน 
16,448 บาท 

  5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 
1 ต.แม่ข่า งบประมาณ 709,500 บาท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จ านวน 28,380 บาท 

  6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 
5 ต.แม่ข่า งบประมาณ 206,200 บาท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จ านวน 8,248 บาท 

  7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 
5 ต.แม่ข่า งบประมาณ 157,900 บาท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จ านวน 6,316 บาท 
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  8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18 หมู่
ที่ 5 ต.แม่ข่า งบประมาณ 777,600 บาท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จ านวน 31,104 บาท 

  9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 18/1 
หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า งบประมาณ 485,700 บาท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) จ านวน 19,428 บาท 

  10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 25 
หมู่ที่ 5 ต.แม่ข่า งบประมาณ 247,400 บาท ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) จ านวน 9,896 บาท 

  งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,896.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 
50,896.00 บาท 

  โอนเพิ่ม 93,856.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 144,752.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

 



๔๓ 
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นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวนเงิน 
93,856 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.12 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง งบ
ลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 
2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,700 บาท จ านวนเงิน 11,400 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,700 บาท จ านวนเงิน 
11,400 บาท เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารส าคัญของราชการ กองคลัง เทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  จ านวนเงิน 11,400 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 361,000.00 บาท ใช้ไป 251,575.70 บาท โอนลด 

53,611.00 บาท ผูกพัน 18,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 37,813.30 
บาท 

  โอนลด 11,400.00 บาท คงเหลือ 26,413.30 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 11,400 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 รายการ  โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,700 บาท จ านวน

เงิน 11,400 บาท เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารส าคัญของราชการ โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

  แบบ 2 บาน 
   1) มีมือจับชนิดบิด 
   2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ล าดับที่ 

10.14 หน้าที่ 83 
  โอนเพิ่ม 11,400.00 บาท คงเหลือ 11,400.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,700 บาท จ านวนเงิน 
11,400 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.13 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง   
งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 22,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 22 ,000 บาท 
เพ่ือใช้บันทึกฐานข้อมูลผู้ใช้น้ าประปาของผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และ
งานธุรการอ่ืน ๆ ของกองคลัง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  จ านวนเงิน 22,000 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 361,000.00 บาท ใช้ไป 251,575.70 บาท โอนลด 

65,011.00 บาท ผูกพัน 18,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 26,413.30 
บาท 

  โอนลด 22,000.00 บาท คงเหลือ 4,413.30 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 22,000 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารงานคลัง 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 รายการ  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  
    1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 22,000 บาท เพ่ือใช้
ในงานธุรการ เพ่ือบันทึกฐานข้อมูลผู้ใช้น้ าประปาของผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
แม่ข่า และงานธุรการอ่ืน ๆ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน
เสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 

   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

   3) มีหน่วยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 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 
  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ล าดับที่ 7 หน้าที่ 5 

  โอนเพิ่ม 22,000.00 บาท คงเหลือ 22,000.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
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อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองคลัง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 22 ,000 บาท 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.14 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักปลัด 
งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการ
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน จ านวน
เงิน 43,500 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ส านักปลัด งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
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และขนส่ง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 
1 คัน จ านวนเงิน 43,500 บาท ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 1. โอนลด  จ านวนเงิน 6,600 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานธุรการและงานอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 115,200.00 บาท โอนเพ่ิม 57,600.00 บาท ผูกพัน 

19,200.00 บาท ใช้ไป 146,960.96 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,639.04 บาท 
  โอนลด 6,600.00 บาท คงเหลือ 39.04 บาท 
 2. โอนลด  จ านวนเงิน 9,000 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไป 10,980.98 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 9,019.02 บาท 
  โอนลด 9,000.00 บาท คงเหลือ 19.02 บาท 
 3. โอนลด  จ านวนเงิน 20,000 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
    รายจ่ายอื่น ๆ 
 รายการ  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
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  งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 
20,000.00 บาท 

  โอนลด 20,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท 
 4. โอนลด  จ านวนเงิน 5,000 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุส านักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไป 14,221.00 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 5,779.00 บาท 
  โอนลด 5,000.00 บาท คงเหลือ 779.00 บาท 
 5. โอนลด  จ านวนเงิน 2,900 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท ผูกพัน 4,850.00 บาท ใช้ไป 2,230.00 

บาท งบประมาณคงเหลือ 2,920.00 บาท 
  โอนลด 2,900.00 บาท คงเหลือ 20.00 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 43,500 บาท 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รายการ  โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 

คัน จ านวนเงิน 43,500 บาท ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
   (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนด

ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
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   (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
   (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ล าดับที่ 

8.8 หน้าที่ 75 
  โอนเพิ่ม 43,500.00 บาท คงเหลือ 43,500.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 
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ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ส านักปลัด งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 
1 คัน จ านวนเงิน 43,500 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.15 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียั งไ ม่ ได้ ก่ อหนี้ ผู กพัน  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2565             
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 43,500 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขอ

อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 43 ,500 บาท กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 
 1. โอนลด  จ านวนเงิน 38,500 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 921,600.00 บาท โอนเพ่ิม 38,400.00 บาท ผูกพัน 

86,400.00 บาท ใช้ไป 835,019.36 บาท งบประมาณคงเหลือ 38,580.64 บาท 
  โอนลด 38,500.00 บาท คงเหลือ 80.64 บาท 
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 2. โอนลด  จ านวนเงิน 5,000 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 งบ  งบด าเนินงาน 
 รายจ่าย  ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 รายการ  ค่าเบี้ยประกัน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยการประกันภัยรถของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฯลฯ 
  งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไป 19,333.04 บาท งบประมาณ

คงเหลือ 10,666.96 บาท 
  โอนลด 5,000.00 บาท คงเหลือ 5,666.96 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 43,500 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบลงทุน 
 รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 รายการ  โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 

คัน คันละ 43,500 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

  1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
   (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนด

ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
   (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
   (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ล าดับที่ 

8.8 หน้าที่ 75 
  โอนเพิ่ม 43,500.00 บาท คงเหลือ 43,500.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 

   ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเตมิ หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 43,500 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 
ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลหรือไม่ ขอเชิญครับ 
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สท.ประเสริฐ สวัสดิ์ค า เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯและคณะผู้บริหาร ทุกท่าน ผม
อยากเรียนถามว่าเราจะสามารถน าเงินสะสมมาสร้างโดมและศาลาป่าช้าของหมู่บ้าน
จะได้หรือไมค่รับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ผมขอชี้แจงนะครับ การใช้จ่ายเงินสะสมจะใช้จ่ายได้ก็ต่อเมื่องบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือใช้ในด้านบริการ
ชุมชนและสังคมได้ ผมว่าเรารองบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอนสิ้นปีดีกว่าครับ 
เหมือนปีนี้ที่งบเหลือเราก็ท าการโอนงบประมาณไปใช้ในโครงการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานครับ 

ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลหรือไม่ เชิญ
ครับ 

สท.สันติ พรมเสน เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯและคณะผู้บริหาร ทุกท่านครับ ผม
อยากถามว่าหากเกิดน้ าท่วมช่วงกลางคืน และน้ าเริ่มแห้งในตอนเช้า ทางเทศบาลฯ มี
มาตรการในการแจกถุงยังชีพอย่างไรครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ครับ ในกรณีนี้จะยังไม่ถือว่าประสบปัญหาน้ าท่วม เพราะไม่ได้ท่วมขังเป็นเวลานาน

หลายวัน ในกรณีนี้ชาวบ้านยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทางเทศบาลต้องรอดู
สถานการณน์้ าก่อนว่าเป็นอย่างไรครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลหรือไม่ เชิญครับ 

สท.สันติ พรมเสน ผมมีอีกค าถามครับ หากประชาชนที่บ้านประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แล้วต้องการให้ทาง
เทศบาลฯ น าเครื่องสูบน้ าไปสูบน้ าออก ในกรณีนี้สามารถเบิกค่าน้ ามันเครื่องสูบน้ าได้
ไหมครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ในกรณีนี้สามารถเบิกค่าน้ ามันได้ครับ เพราะอยู่ในเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่สามารถส ารองจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไปก่อนนะครับ ต้อง
มาออกใบเสร็จน้ ามันเชื้อเพลิงที่เทศบาลก่อน จึงจะสามารถน าไปเติมกับร้านค้าได้ครับ 
หากท าการส ารองออกไปก่อนจะไม่สามารถเบิกย้อนหลังได้ครับ 

สท.อังคณา นาใจ หากติดช่วงวันหยุดจะท าการเบิกจ่ายอย่างไรคะ 
นายกเทศมนตรีฯ หากต้องการช่วยเหลือในช่วงวันหยุดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ สามารถโทรหรือเข้า

มาติดต่อในส านักงานได้เลยเพราะทางเทศบาลฯ มีเวรยามที่คอยดูแลส านักงานในทุก
วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนออะไรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น. 
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 3 ประจ าปี ๒๕65 

ในวันศุกร์  ที่ 26 กันยายน ๒๕65  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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