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รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ามาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2565 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ ขอแจ้งจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

จ านวน 11 คน ขาดสมาชิกสภาฯ 1 ท่าน คือ นายเกษม ปัญญากา ลาป่วย 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวัน
พฤหัสบดี ที ่11 สิงหาคม 2565 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยค าพูดของตน หรือค าผิด ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
เชิญครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2565  เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
   ไม่รับรอง ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า วาระท่ีสอง การแปรญัตติ 
เลขานุการสภา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) 
 ข้อ ๕๐ “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม

ร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ
เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปร
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ญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าย่ีสิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” 

 ข้อ ๕๑ “ในการการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ 
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะไดลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแกไขใน
ข้อใดแลว ไมให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงนั้นอีก ฯลฯ” 

ประธานสภาฯ บัดนี้ได้ครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ในการเสนอค าแปรญัตติ
หลังจากสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 แล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

  นางสาวอังคณา นาใจ รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 ต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล เชิญครับ 

สท.อังคณา นาใจ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา  นาใจ ประธาน
กรรมการแปรญัตติในนามของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ขอรายงานผลการพิจารณา แ ป ร
ญัตติและตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 

  ตามมติการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. มีมติคัดเลือกและเห็นชอบให้
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีมติเห็นชอบให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 4 วัน โดยเริ่มด าเนินการรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 
15 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30–16.30 น. และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้
ก าหนดวันนัดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้
แจ้งให้ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ผู้เสนอญัตติ และผู้แปร
ญัตติ ทราบล่วงหน้าไปแล้ว นั้น 

สท.อังคณา นาใจ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ได้มาประชุมเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาค าแปร
ญัตติและตรวจ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566    
ซึ่งสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ได้มีมติรับหลักการไปแล้วในการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่าเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ มีมติเห็นว่า (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ เหมาะสมดีอยู่แล้วไม่มีการแก้ไข  
จึงให้ยืนตามร่างเดิมทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
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  -ไม่มีการแก้ไข- 
 
  ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
  ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 

33,620,000 บาท 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
  ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 33,620,000 บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,023,680 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 655,600 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,035,836 
  แผนงานสาธารณสุข 3,425,280 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,125,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 110,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,517,974 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,141,550 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 6,485,080 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,620,000 

 -ไม่มีการแก้ไข- 
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 -ไม่มีการแก้ไข- 
  ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -ไม่มีการแก้ไข- 
  ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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  -ไม่มีการแก้ไข- 

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงขอเสนอประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เพ่ือพิจารณาต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ ในวาระท่ีสองการแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติ   
ถือว่าไม่มีความประสงค์จะแปรญัตติ และจากรายงานของคณะกรรมการแปรร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีมติเห็นว่าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ เหมาะสมดีอยู่แล้วไม่มีการแก้ไข จึงให้ยืนตามร่างเดิมทุกประการ 
ขอมติที่ประชุม 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๕.2 ญัตติการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า วาระที่สาม การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม ่ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ 
   เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุมฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยมติ 10 เสียง 
ประธานสภาฯ กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ด าเนินการ

โดยครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายแล้ว ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาภายใน 7 วัน ครับ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักปลัด งบ
ลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH 
SPEED PRINTER) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/ค าสั่งควบคุมการ
ท างาน) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 345,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  และขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านัก
ปลัด งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH 
SPEED PRINTER) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/ค าสั่งควบคุมการท างาน) 
จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 345,000 บาท เพ่ือใช้จัดพิมพ์บัญชีเลือกตั้ง และจัดพิมพ์
ฐานข้อมูลประชากรของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. โอนลด จ านวนเงิน 279,390 บาท 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  บุคลากร 
 รายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และพนักงานเทศบาล 

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

  ตั้งงบประมาณไว้ 2,494,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 1,298,390.00 บาท ผูกพัน
ไว้  -  บาท โอนลด 521,970.12 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 673,639.88 
บาท 

  โอนลด จ านวนเงิน 279,390.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 
328,639.88 บาท 

 2. โอนลด จ านวนเงิน 6,275 บาท 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ  ด าเนินงาน 
 รายจ่าย ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 92 ล าดับที่ 4 
  - สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 1 ความมั่นคง 
  - สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง 

และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  - สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 6 การป้องกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
  ตั้งงบประมาณไว้ 50,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 23,725.00 บาท ผูกพันไว้  -  

บาท โอนลด 20,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 6,275.00 บาท 
  โอนลด จ านวนเงิน 6,275.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0.00 บาท 

 3. โอนลด จ านวนเงิน 50,000 บาท 
 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 งาน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบ  ด าเนินงาน 
 รายจ่าย ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 โครงการ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลบ้าน

แม่ข่า 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า (หลักสูตรทบทวน) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ มีทักษะและขีดความสามารถในการ
สนับสนุนภารกิจ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 

  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 

  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 
3 ล าดับที่ 1 

  - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 1 ความมั่นคง 
  - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความ

มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  - สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 6 การป้องกัน บรรเทาสา

ธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
  ตั้งงบประมาณไว้  50,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว   -  บาท ผูกพันไว้   -  บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 50,000.00 บาท 
  โอนลด จ านวนเงิน 50,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0.00 บาท 

 4. โอนลด จ านวนเงิน 4,490 บาท 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งาน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 งบ  ด าเนินงาน 
 รายจ่าย ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 โครงการ โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าอาหาร เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นใน
การอบรม 

  ตั้งงบประมาณไว้ 0.00 บาท โอนเพ่ิม 14,490.00 บาท ใช้ไปแล้ว 10,000.00 
บาท ผูกพันไว้  -  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 4,490.00 บาท 

  โอนลด จ านวนเงิน 4,490.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0.00 บาท 

 5. โอนลด จ านวนเงิน 4,845 บาท 
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งาน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 งบ  ด าเนินงาน 
 รายจ่าย ค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 



๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ระดับท้องถิ่น เช่น 

  1. การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ 

  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น 

  2. การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดี
งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  เครื่ องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรม 

  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 84 ล าดับที่ 2 
  - สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม 
  - สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง 

และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  - สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัด ด้าน 7 การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
  ตั้งงบประมาณไว้ 20,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 15,155.00 บาท ผูกพันไว้  -  

บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 4,845.00 บาท 
  โอนลด จ านวนเงิน 4,845.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0.00 บาท 
 
 โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 345,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 งาน  งานบริหารทั่วไป 
 งบ  ลงทุน 
 รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 



๑๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์
ความเร็วสูง (HIGH SPEED PRINTER) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/
ค าสั่งควบคุมการท างาน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ความเร็ว
สูง (HIGH SPEED PRINTER) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/ค าสั่งควบคุม
การท างาน) จ านวน 1 ชุด ไว้เพ่ือใช้จัดพิมพ์บัญชีเลือกตั้ง และจัดพิมพ์ฐานข้อมูล
ประชากรของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

 - เป็นแบบ DOT Matrix Line Printer 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,000 บรรทัดต่อนาที (DRART MODE) 
 - สามารถพิมพ์ได้ 136 ตัวอักษร/บรรทัด ที่ขนาด 10 ตัวอักษร / นิ้ว 
 - มีรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ. 
 - พิมพ์รายงานที่มีต้นฉบับ และส าเนารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 6 ชุด 
 - สามารถรองรับกระดาษพิมพ์แบบต่อเนื่องได้ 
 - มีจอแสดงเป็นตัวอักษร LCD เพ่ือบอกสภาพของเครื่องพิมพ์ 
 - ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 และ 8 บรรทัด/นิ้ว 
 - สามารถพิมพ์ขนาดตวัอักษรได้ 10, 12, 15 ตัวอักษร / นิ้ว 
 - รองรับการเชื่อมต่อทาง USB Port ได้อย่างน้อย จ านวน 1 Port 
 - ใช้งานการพิมพ์ที่กรมการปกครองใช้อยู่ฯ ส านักทะเบียน ได้อย่างดี ถูกต้อง และคุณภาพ 
 - รับประกันเครื่องพร้อมหัวพิมพ์ 1 ปี 
 - มี Driver Printer รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 2008, Windows 

10, ทั้ง 32 bites และ 64 bites 
 - สนับสนุนให้ APPLICATION สามารถควบคุมการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ LINE MATRIX 

PRINTER ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 - สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในส านักงานเทศบาลของระบบงานทะเบียนได้ และ

รองรับการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของ ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค, ศูนย์ประมวลผลการ
ทะเบียน กรมการปกครองได้เป็นอย่างดี 

 - สามารถให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน / สนับสนุนการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี โดย
จะต้องสามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูล ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค และฐานข้อมูลของ
ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได้เป็นอย่างดี 

  จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 345,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 345,000.00 บาท 

 ระเบียบข้อกฎหมาย 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



๑๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
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  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

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

ข้อ 59 “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม” 

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 10 เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักปลัด งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (HIGH 
SPEED PRINTER) พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/ค าสั่งควบคุมการท างาน) 
จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 345,000 บาท ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 



๑๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองช่าง งบลงทุน  รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 2,600 บาท 

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

2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 2,600.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจ ากองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่
ข่า 

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน 2,600 บาท 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบ  งบด าเนินงาน 
รายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม อบรม สัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิ
ตามระเบียบ ที่ทางราชการก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 

2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการ
เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งงบประมาณไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว 14,228.00 บาท ผูกพันไว้  -  
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 15,772.00 บาท 

โอนลด จ านวนเงิน 2,600.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง โอนลด 
13,172.00 บาท 

 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 2,600 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 



๑๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบ  งบลงทุน 
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจ ากองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 2,600.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 2,600.00 บาท 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

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

   ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน
เงิน 2,600 บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 



๑๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถเข็น
ปูนล้อเดี่ยว จ านวน 2 คัน คันละ 1,390 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,780 บาท 

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

2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ
รถเข็นปูนล้อเดี่ยว จ านวน 2 คัน ราคาคันละ 1,390 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,780.- 
บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจ ากองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด จ านวนเงิน 2,780 บาท 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบ  งบด าเนินงาน 
รายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล 
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม อบรม สัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ หรือมีการโอนย้ายหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิ
ตามระเบียบ ที่ทางราชการก าหนด 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 

2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการ
เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ตั้งงบประมาณไว้ 30,000.00 บาท ใช้ไปแล้ว  14,228.00  บาท ผูกพันไว้  -  
บาท โอนลด 2,600.00  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 13,172.00 บาท 

โอนลด จ านวนเงิน 2,780.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลั งโอนลด 
10,392.00 บาท 

 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 2,780 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบ  งบลงทุน 



๑๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑก์่อสร้าง 
โครงการ โครงการจัดซื้อรถเข็นปูนล้อเดี่ยว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นปูนล้อเดี่ยว จ านวน 2 คัน คันละ 1,390 บาท เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานประจ ากองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี้ 
- รถเข็นปูนส าหรับบรรทุกปูน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ  
- ตัวกระบะผลิตจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปไร้ตะเข็บหนา 1.2 มม. 
- โครงเหล็กแป๊บ เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. 
- ชุบแล้วอบสีอย่างดี เพื่อให้สีติดคงทน ไม่เป็นสนิม 
- รถเข็นสามารถถอดชิ้นส่วนแยกประกอบได้ 
- ล้อยางแบบล้อแม็กซ์เดี่ยว ขนาด 12 นิ้ว 
- ขนาดบรรจุ 180 กก. (55 ลิตร) 
- ช่วยให้การขนวัสดุก่อสร้างไปยังพื้นท่ีท างานได้ง่าย ช่วยผ่อนแรง 
- ขนาด 63 x 120 x 65 ซม. 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 2,780.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 2,780.00 บาท 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
หรือไม่ เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอมติขอให้สมาชิกสภา ยกมือครับ 
มติที่ประชุมสภาเทศบาล อนุมติั  ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 

   ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ
รถเข็นปูนล้อเดี่ยว จ านวน 2 คัน คันละ 1,390 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,780 บาท  
ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 

 



๑๖ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 5.6 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทกไร้สายพร้อมหัวสว่าน) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 
4,650 บาท 

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

2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทกไร้สายพร้อมหัวสว่าน) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 4,650 
บาท เพ่ือใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานติดตั้งและ
ซ่อมแซมท่อประปาที่ช ารุด รวมถึงงานบริการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ของ เทศบาล
ต าบลบ้านแม่ข่า 

  เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. โอนลด จ านวนเงิน 2,787.12 บาท 
แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
งบ  งบด าเนินงาน 
รายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานกิจการประปา ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานผลิตน้ าประปา งานติดตั้งมาตรวัดน้ า งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน ๆ ละ 9,600 บาท/เดือน จ านวน 2 เดือน จ านวน
เงิน 38,400 บาท 
 2. ปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 
คนๆ ละ 9,600 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน จ านวนเงิน 115,200 บาท 
 3. ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง ระบบการผลิตน้ าประปา และค่าจ้าง
เหมาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตน้ าประปา จ านวนเงิน 95,000 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563  เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งงบประมาณไว้ 248,600.00 บาท ใช้ไปแล้ว  169,210.66  บาท ผูกพันไว้  
19,200.00  บาท โอนลด 57,402.22  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
2,787.12 บาท 



๑๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

โอนลด จ านวนเงิน 2,787.12 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 0 บาท 
 

2. โอนลด จ านวนเงิน 1,862.88 บาท 
แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
งบ  งบด าเนินงาน 
รายจ่าย ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ า
กลั่น ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกยีร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้ งงบประมาณไว้  3,150.00 บาท ใช้ ไปแล้ว   -  บาท ผูกพันไว้   -  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 3,150.00 บาท 

  โอนลด จ านวนเงิน  1,862.88 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง โอนลด 
1,287.12 บาท 

 
โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 4,650 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน การพาณิชย์ 
งาน  กิจการประปา 
งบ  งบลงทุน 
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 



๑๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ประเภท ครุภัณฑก์่อสร้าง 
โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทกไร้สายพร้อมหัวสว่าน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทกไร้สายพร้อมหัวสว่าน) จ านวน 
1 ชุด จ านวนเงิน 4 ,650 บาท เพ่ือใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งาน
สาธารณูปโภค งานติดตั้งและซ่อมแซมท่อประปาที่ช ารุด รวมถึงงานบริการสาธารณะ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ใช้ส าหรับเจาะไม้ เจาะเหล็ก เจาะปูน 
- มีไฟ LED เพ่ือใช้แสงสว่างแม้ท างานในท่ีมืด 
- มีขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ สะดวกต่อการใช้งาน 
- มีอัตรากระแทกสูง 0 – 25,500 ต่ า 0 – 6,750 
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง 0 – 1,700 และต่ า 0 – 450 
- แรงบิดสูงสุด (Torque) Hard/Soft : 110 นิวตันเมตร 
- ใช้ได้กับแบตเตอรี่ 12V 1.5 / 2.0 / 4.0 Ah 
- เจาะโลหะ 10 มม., เจาะปูน 8 มม. 

อุปกรณ์ภายในกล่อง 
- แท่นชาร์ต 
- แบตเตอรี่ Li-ion 12V (1.5 Ah) 2 ก้อน 

 จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โอนเพิ่ม จ านวนเงิน 4,650.00 บาท งบประมาณหลังโอนเพิ่ม 4,650.00 บาท 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า และประกาศให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ต่อไป 

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

   ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 10 เสียง 



๑๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กองช่าง งบลงทุน รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านกระแทกไร้สายพร้อมหัวสว่าน) จ านวน 1 ชุด จ านวนเงิน 4,650 
บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 10 เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 5.7 ญัตติการขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองคลัง ประเภทค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 854,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระที่ 5.22 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน  1 
คัน จ านวนเงิน  854,000 บาท มติสภาเทศบาลฯ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ และอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ต่อมาตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระที่  5.7 ญัตติการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 กรณีที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของกองคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวนเงิน 854,000 บาท มติ
สภาเทศบาลฯ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว 

แต่เนื่องจากโครงการ ฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 
2565 จึงมีความจ าเป็นต้องขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
59 

“ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 



๒๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่ าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองคลัง ประเภทค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 854,000 บาท 

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

   ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติ ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกอง
คลัง ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 854,000 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ10 เสียง 

 



๒๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 5.8 ญัตติการขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองช่าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 854,000 บาท 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแม่ข่า 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระที่ 5.22 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2 ,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน  1 
คัน จ านวนเงิน  854,000 บาท มติสภาเทศบาลฯ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ และอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย กรณยีังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ต่อมาตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระที่ 5. 10 ญัตติการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 กรณีที่ได้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว ของกองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวนเงิน 854,000 บาท มติ
สภาเทศบาลฯ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กรณีที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไว้แล้ว 

แต่เนื่องจากโครงการ ฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 
2565 จึงมีความจ าเป็นต้องขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลต าบล
บ้านแม่ข่า 

ระเบียบข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
59 

“ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ



๒๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม” 

นายกเทศมนตรีฯ จึงเรียนมาเพ่ือขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองช่าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 854,000 บาท 

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

   ไม่อนุมัต ิ ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
   งดออกเสียง 10 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า มีมติอนุมัติ ขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกอง
ช่าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 854,000 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ10 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 

สท.ประเสริฐ สวัสดิ์ค า เรียนประธานสภาเทศบาล กระผม นายประเสริฐ  สวัสดิ์ค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ขอสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานถนนซอย 9 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า ว่าหากท าการซ่อมแซมแล้วจะ
สามารถใช้งานได้นานแค่ไหนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ผมขอชี้แจงว่าถนนต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถท าการรื้อถอน 

หรือสร้างใหม่ไดค้รับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

ปิดประชุม เวลา 10.30 น. 

 

 





๒๔ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั 
สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕65 

ในวันจันทร์  ที่ 22  สิงหาคม  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

************************* 

 

 


