


๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าครบองคปประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภา
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนคณะผู้บริหารและ
ผู้อํานวยการกองทุกกอง ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเพ่ือดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ลําดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศ
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจําปี ๒๕65 

เลขานุการสภาฯ ประกาศสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ    สมัย
ที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒565 

ตามมติสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ในการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เมื่อวันที่  
2 มีนาคม 2565 มีมติกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2565 นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้าน
แม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕65 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็น
ต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 
สิบตรี เจริญ ชมภูพลอย ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2565 ขอแจ้งจํานวน

สมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จํานวน  11 
ท่าน ขาดสมาชิกสภาเทศบาล 1 ท่าน นายจั๋น  ซีคํา ลาป่วย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําพูดของตน หรือคําผิด ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2565 

 
 



๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ  รับรอง  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 
ไม่รับรอง ด้วยคะแนนเสียง    -  เสียง 

    งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 



๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองช่าง หมวดเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 จุด) จ านวนเงิน 
9,767.05 บาท 

ประธานสภา ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้ามีความประสงคป ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ 
ของกองช่าง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ แต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 
หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 จุด) จํานวนเงิน 9 ,767.05 
บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง ที่  มท 5308.4/กฟอ.ฝาง 
5270/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธป 2565 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน  9,767.05  บาท 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  งานไฟฟ้าและประปา 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 1 จุด) จํานวนเงิน 9,767.05 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอฝาง ที่ มท 5308.4 / กฟอ.ฝาง 5270 / 2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธป 2565 

ตั้งงบประมาณไว้  9,767.05  บาท คงเหลือก่อนโอนลด  9,767.05  บาท โอน
ลดครั้งนี้  9,767.05  บาท คงเหลือหลังโอนลด  0  บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน  9,767.05  บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  งานไฟฟ้าและประปา 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง  เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า



๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

สาธารณะ จํานวน 1 จุด) จํานวนเงิน 9,767.05 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอฝาง ที่ มท 5308.4 / กฟอ.ฝาง 5270 / 2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธป 2565 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ 2565 

โอนเพ่ิม จํานวนเงิน  9,767.05  บาท งบประมาณหลังโอนเพ่ิม  9,767.05  
บาท 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการ

ลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคปกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 26 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ

ผู้บริหารท้องถิ่น” 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคปกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 
4. หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/ว 17381 ลงวันที่ 10 

มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององคปกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -   เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 1 จุด) จํานวน
เงิน 9,767.05 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 

 



๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองช่าง หมวดเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอย 4/2 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 2 จุด) จ านวนเงิน 
10,437.15 บาท 

ประธานสภา ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้ามีความประสงคป ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดเงินอุดหนุน ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 67 ทวิ ของกอง
ช่าง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ แต่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ซอย 4/2  หมู่
ที่ 5 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 จุด) จํานวนเงิน 10 ,437.15 
บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง ที่  มท 5308.4/กฟอ.ฝาง 
5288/2565  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธป  2565 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน  10,437.15  บาท 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  งานไฟฟ้าและประปา 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 จุด) จํานวนเงิน 10,437.15 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอฝาง ที่ มท 5308.4 / กฟอ.ฝาง 5288 / 2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธป 
2565 

   ตั้งงบประมาณไว้  10,437.15  บาท คงเหลือก่อนโอนลด  10,437.15  
บาทโอนลดครั้งนี้  10,437.15 บาทคงเหลือหลังโอนลด  0  บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน  10,437.15  บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  งานไฟฟ้าและประปา 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
รายการ เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง  เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 4/2 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้า



๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

สาธารณะ จํานวน 2 จุด) จํานวนเงิน 10,437.15 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอฝาง ที่ มท 5308.4 / กฟอ.ฝาง 5288 / 2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธป 
2565 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ 2565 

โอนเพิ่ม จํานวนเงิน  10,437.15  บาท งบประมาณหลังโอนเพ่ิม  10,437.15  
บาท 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
มาตรา 51 (7) ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการ

ลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคปกรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 26 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ

ผู้บริหารท้องถิ่น” 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิน่” 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคปกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 
4. หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/ว 17381 ลงวันที่ 10 

มิถุนายน 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององคปกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 67 ทวิ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 4/2 หมู่ที่ 5 ตําบลแม่ข่า (ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 จุด) 
จํานวนเงิน 10,437.15 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 



๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กอง
ช่าง หมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อ
เครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนต์ จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 8,800 บาท 

ประธานสภา ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ตามมติประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่
ข่า ระเบียบวาระที่  5.14 ญัตติการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง หมวดครุภัณฑปก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อม
เครื่องยนตป จํานวน 1 ชุด จําวนเงิน 26,200 บาท มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑปเครื่องตัดคอนกรีต พร้อม
เครื่องยนตป จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 26,200 บาท เพ่ือใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา และงานบริการสาธารณะประโยชนปต่าง 
ๆ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน 8,800 บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเท่ากับอัตราเงินเดือนประจํา
ตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑปการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 

ตั้งงบประมาณไว้  84,000. - บาท ใช้ไปแล้ว  -  บาท ผูกพันไว้   -  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 84,000. - บาท โอนลดครั้ งนี้  8,800. - บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดครั้งนี้ 75,200.- บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 8,800 บาท 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
หมวด ค่าครุภัณฑป 
ประเภท ครุภัณฑปก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑปเครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนตป จํานวน 1 ชุด 
เพ่ือใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานกิจการประปา และงาน
บริการสาธารณะประโยชนปต่าง ๆ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 



๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

- เครื่องตัดคอนกรีต 18 – 20 นิ้ว 
- ขนาด 610 x 930 x 1200 mm. พร้อมใบมีดรวมเครื่องยนตป 
- สามารถใช้กับเครื่องยนตปเบนซิน 9 – 13 PH 

ฯลฯ 
- จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑปที่ไม่มีกําหนดไว้ใน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป จึ งจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑปและการจัดซื้อรถยนตปของ
องคปกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปี 2565 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรปในการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ข้อ 5 

ตั้งงบประมาณไว้  26,200. - บาท ใช้ไปแล้ว  -  บาท ผูกพันไว้   -  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม 26,200.- บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้  8,800.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิมครั้งนี้ 35,000.- บาท 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคปกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง   10  เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง     -   เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต พร้อมเครื่องยนตป จํานวน 1 ชุด 
จํานวนเงิน 8,800 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 



๑๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลบ้านแม่ข่า 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กอง
คลัง หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 30,000 บาท 

ประธานสภา ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ   จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงคปขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 กองคลัง หมวดครุภัณฑปคอมพิวเตอรปหรืออิเล็กทรอนิกสป  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑป
คอมพิวเตอรป เครื่องคอมพิวเตอรปสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้รองรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใช้ในงานพัสดุและทรัพยปสิน ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ บนอินเตอรปเน็ตกองคลัง และ
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน 30,000 บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า และพนักงานเทศบาล 
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามแผนอัตรากําลัง 3 
ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

งบประมาณคงเหลือจํานวน 1,216,880. - บาท โอนลด 30,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 1,186,880.- บาท 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 30,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าครุภัณฑป 
ประเภท ครุภัณฑปคอมพิวเตอรปหรืออิเล็กทรอนิกสป 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑปคอมพิวเตอรป เครื่องคอมพิวเตอรปสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ปีงบประมาณ 2565 กองคลัง สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรปสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 30,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 
แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
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ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จํานวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพปและเมาสป 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑปราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณปและระบบ

คอมพิวเตอรป ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ลําดับที่ 
8 หน้าที่ 6 
ระเบียบข้อกฎหมาย 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคปกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่เชิญครับ 
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ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมัต ิ  ด้วยคะแนนเสียง   10  เสียง 

     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง     -   เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติ อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑปคอมพิวเตอรป เครื่องคอมพิวเตอรปสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 
30,000 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
 หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นส่งสําเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6 / ว 1121 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2565 เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. สรุปสาระสําคัญประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรม

สมาชิกท้องถิ่น 
ด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่นได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 
ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ครับ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
หรือไม่ ขอเชิญครับ 

สท.ประเสริฐ สวัสดิ์ค า เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้อํานวยการกองทุก
ท่าน กระผมอยากสอบถามถึงฝารางระบายน้ํา หน้าบ้าน สท.สมบุญ หมีคํา เนื่องจากราง
ระบายน้ําตรงนั้นไม่มีฝาครอบรางระบายน้ํา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้
เส้นทางนั้นในการสัญจร จึงอยากทราบว่าจะมีการดําเนินการติดตั้งช่วงไหนครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมขอให้ทางผู้อํานวยการกอง
ช่างชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้อํานวยการกองทุก
ท่าน เนื่องจากระยะทางและความกว้างของรางระบายน้ํามีขนาดเฉพาะ จึงไม่มีการ
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การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕65 

ในวันพฤหัสบดี  ที่ 19  พฤษภาคม  ๒๕65  เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
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