


๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เลขานุการ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕66 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า เพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ล าดับต่อไปขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕66 

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. ๒566 

  ตามมติสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่ 
2 มีนาคม 2565 มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕66 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป มี
ก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕66 
   สิบตรีเจริญ  ชมภูพลอย ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

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

2566 ขอแจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม
จ านวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4   
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าพูดของตน หรือค าผิด ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เชิญครับ... 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
    ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง - เสียง 
    งดออกเสียง - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 



๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ญัตติการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ ประจ าปี 

2566 
ประธานสภาฯ ระเบียบข้อกฎหมาย 
 ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
 มาตรา 24 ในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ    

วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด ฯลฯ 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา

ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         

พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2565) หมวด 2 
 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี ฯลฯ 

  ซึ่งสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕66 ถูกก าหนดตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 แล้วดังนี้ 

  สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 
  1. การก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕66 สมัยที่ 
๒–๔ และสมัยแรก ของปี ๒๕67 สมัยละไม่เกิน ๓๐ วัน โดยก าหนดระยะเวลาการ
ประชุมสภาเทศบาล และพิจารณาก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และขอผู้
รับรอง ๒ ท่าน 

สท.ผอ่งนภา หน่อค า ข้าพเจ้า นางสาวผ่องนภา   หน่อค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
สมาชิกสภาฯ ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕66 และวันเริ่ม

ประชุม ดังนี้ 

  สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 
  1. การก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 
 วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2566 ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
  2. การก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 
 วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2566 ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
  3. การก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 
 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2566 ก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 

 



๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

  สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2567 
 1. การก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ก าหนดระยะเวลา 30 วัน 

ประธานสภาฯ โดยการก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาล และพิจารณาก าหนดเวลาที่
เหมาะสมในการประชุม และขอผู้รับรอง 2 ท่าน 

 ผู้เสนอคือ สท.ผ่องนภา   หน่อค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ผู้รับรองคือ ๑สท. เกษม   ปัญญากา ๒ สท.สันติ   พรมเสน 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ... 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ไปที่ญัตติถัดไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตติการเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         

(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลฯ    
(เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ) 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 
ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า (เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ) 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

เรื่อง แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ความว่า หากมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 

 บัดนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง



๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

วันที่ 30 กันยายน 2570 และเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แล้วเสร็จภายใน 120 วัน เป็นที่ เรียบร้อย 
ประกาศใช้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบ 

 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ญัตติการขอความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วย    
การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.5/ว 1811 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2565 เรื่อง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยการด าเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. ... แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาจัดท าระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

 จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ว่าด้วย   
การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2566  และ
ประกาศใช้ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ… 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 



๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบด้วยคะแนนเสียง - เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน รายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3432 เชียงใหม่ จ านวนเงิน 124,999 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 -3432 เชียงใหม่ จ านวนเงิน 
124,999 บาท เพ่ือให้การปฏิบัติงานซึ่งเป็นการบริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  จ านวนเงิน 124,999 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2566) ฯลฯ 

 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,085,100.00 บาท โอนลด 148,600.00 บาท ใช้ไป – บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 936,500.00 บาท 

 โอนลด 124,999.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 811,501.00 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 124,999 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 งบ  งบลงทุน 



๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

 รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 รายการ  ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-3432 เชียงใหม่ 
 (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม

บ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 82-3432 เชียงใหม่ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
พร้อมบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีรายการดังนี้ 

 1. เปลี่ยนแผ่นพ้ืนกระบะรถขยะ (เป็นสแตนเลส) จ านวน 4 แผ่น  ราคาหน่วยละ 
12,857.- บาท รวมเป็นเงิน 51,428.- บาท 

 2. เปลี่ยนแผ่นตัวดันขยะ จ านวน 2 แผ่น ราคาหน่วยละ 12,857.- บาท รวมเป็นเงิน 
25,714.- บาท 

 3. เปลี่ยนรางน้ าทิ้ง จ านวน 1 แผ่น  ราคาหน่วยละ 12,857.- รวมเป็นเงิน 
12,857.- บาท 

 4. ค่าแรง (ค่าพับ ค่าตัด เหล็กเชื่อม) ราคาหน่วยละ 35,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
35,000.- บาท 

 รวมทั้งสิ้น 124,999.- บาท จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 โอนเพิ่ม 124,999.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 124,999.00 บาท 
 ระเบียบข้อกฎหมาย 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน รายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ 
ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติทีป่ระชุมสภาเทศบาล อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง - เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 



๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 -3432 เชียงใหม่ จ านวนเงิน 
124,999 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน รายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยาสะพาย
หลังชนิดแบตเตอรี่ ราคาเครื่องละ 1,200 บาท จ านวน 2 เครื่อง จ านวนเงินรวม 
2,400 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพ่นยาสะพายหลังชนิดแบตเตอรี่ ราคาเครื่องละ 1,200 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
จ านวนเงินรวม 2,400 บาท เพ่ือใช้พ่นยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ และพ่นยาฆ่าหญ้า เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมบริการประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด  จ านวนเงิน 2,400 บาท 
 แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบ  งบบุคลากร 
 รายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2566) ฯลฯ 

 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,085,100.00 บาท โอนลด 273,599.00 บาท ใช้ไป – บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 811,501.00 บาท 

 โอนลด 2,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 809,101.00 บาท 

 โอนเพิ่ม  จ านวนเงิน 2,400 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 งบ  งบลงทุน 



๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามญั สมยัที่ 1 ประจ าปี 2566 

 รายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
 โครงการ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยาสะพายหลังชนิดแบตเตอรี่ 

จ านวน 2 เครื่อง 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาสะพายหลังชนิดแบตเตอรี่ 

จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400 บาท เพ่ือใช้พ่นยา
ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ และพ่นยาฆ่าหญ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
พร้อมบริการประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - เครื่องพ่นยา ขนาด 16 ลิตร 
 - แบตเตอรี่ 12 V 8 AH 
 - น้ าหนัก 5 กิโลกรัม 
 - ก้านพ่นยาอลูมิเนียม ปรับยืด – หดได ้
 - ถังพลาสติกเกรด A 
 จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โอนเพิ่ม 2,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม 2,400.00 บาท 
 ระเบียบข้อกฎหมาย 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน รายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้
ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ เชิญครับ 

 เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง - เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน 
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งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพ่นยาสะพายหลังชนิดแบตเตอรี่ ราคาเครื่องละ 1,200 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
จ านวนเงิน 2,400 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ การประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ พ.ศ. 2565 (แจ้งเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลหรือไม่ ขอเชิญครับ 
สท.ผ่องนภา หน่อค า เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวผ่องนภา   หน่อค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เขต 2 ขอเรียน

ให้ทุกท่านทราบว่าต้นไมยราบบริเวณริมทางหลวงทางด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแม่ข่าเลื้อยขึ้นบดบังเส้นทางการจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน เกรงว่าจะท า
ให้ประชาชนประสบอุบัติเหตุ จึงอยากขอให้ทางเทศบาลก าจัดทิ้ง เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านครับ ผมขอรับเรื่องไว้ก่อนครับ เพราะเส้นทาง

หลวงอยู่ในเขตการดูแลของกรมทางหลวง ก่อนอ่ืนผมจะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ติดต่อ
กับทางกรมทางหลวงในกรณีที่ขอก าจัดวัชพืชดังกล่าว หากได้รับการอนุมัติจะ
ด าเนินการก าจัดให้โดยเร็วครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านครับ เนื่องจากมีหนังสือจาก ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.6/ว 3095 ลงวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง 
แจ้งแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติแก่ประชาชนต่อไปครับ ขอบคุณครับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลหรือไม่ ขอเชิญครับ 
สท.ประเสริฐ สวัสดิ์ค า เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประเสริฐ   สวัสดิ์ค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เขต 1 มีเรื่องมา

แจ้งให้ทุกท่านทราบ 2 เรื่องครับ 
 1. เนื่องจากการประชาคมหมู่บ้าน บ้านสบข่า – สันต้นแหน หมู่ที่ 1 วันจันทร์ ที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันต้นแหน มีการ
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕66 

ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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