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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
    เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว  ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อแจ้งให้ทราบ 
นายอินตา  เมืองมูล    เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ทุกท่าน ร่วมงานฌาปณกิจ พ่อของ
(ประธานสภาฯ)            นายวิสิทธิ์ หมูหล้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ในวันนี้ด้วย 

- วันที่ 18 มีนาคม 2557  เป็นวันท้องถิ่นไทย จัดขึ้นที่ เทศบาลต าบลเมืองพาน เชิญสมาชิก
สภาฯทุกท่านเข้าร่วม 

- วันที่ 6-8 มีนาคม 2557นายก อบต. และประธานสภาฯ ได้ไปอบรม โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือรองรับการยกฐานะ จาก อบต.เป็นเทศบาล ที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  

(ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัย
สามัญสมัยที่  1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2557  เมื่อวันที่  20 มกราคม  2557  ที่ผ่านมา  โดยไม่
มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

นายสมคิด  ศรีมูล    กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธาน สภาฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(นายก อบต.) ท่านปลัดคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าวาระที่ 3 ผมขอแนะน า 

เจ้าหน้าที่คนใหม่ คือ นางนิชกานต ์สินานัท     ต าแหน่งรองปลัด อบต.แม่อ้อ ของเรา ขอเชิญ
รองปลัด แนะน าตัวต่อสภาฯ ครับ 

นางนิชกานต์ สินานัท   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่านท่านปลัด  
(รองปลัด อบต.) คณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่าน ดิฉัน นางนิชกานต์ สินานัท รองปลัด อบต.แม่อ้อ 

ดิฉันขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาพัฒนาต าบลแม่อ้อ และขอฝากเนื้อฝากตัวตัวนะค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

นายสมคิด ศรีมูล   เมื่อวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2557 ผมและประธานสภาฯ ได้ไปอบรม โครงการพัฒนา 
(นายก อบต.)        ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือรองรับการยกฐานะ จาก อบต. เป็นเทศบาลครับ การจัดซื้อจัด

จ้างของโครงการต่างในต าบลแม่อ้อเรา  ตอนนี้ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปบ้างแล้วจะมีการ
เริ่มด าเนินงาน ประมาณ เดือนเมษายน 2557 ครับโครงการของส านักปลัดก็จะได้จัดโครงการ 
อบต.แม่อ้อสัญจรเพ่ือประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชนฯ แต่ละหมู่บ้านเพ่ือจะได้
ค้นหาปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2557 – 2 เมษายน 2557 
ครับผมขอเชิญปลัดได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโครงการของกองช่าง ครับ 

นางลาวัลย์  ค าแสนยศ   กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ท่านนายก คณะบริหาร และ  
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(ปลัด อบต.)         สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

- เรื่องงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้จัดที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ
เทศบาลต าบลเมืองพาน ก าหนดการจะออกหนังสืออีกครั้งค่ะ ทุก อบต.จะต้องส่งสมาชิก
เข้าร่วมทุกท่าน หัวหน้าส่วนและพนักงานบางส่วนค่ะ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย เชิญค่ะ 
ถ้าไม่มีก็จะได้ด าเนินการตามก าหนดการต่อไปค่ะ 

- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร การขออนุญาตก่อสร้าง และพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดินค่ะ เบื้องต้น  และจะได้ด าเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงที่เราออก
ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนค่ะ 

นายวรรณ  โยปินตา    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก คณะบริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุก  
(ผอ. กองช่าง) ท่านครับ เนื่องจาก พ้ืนที่ต าบลแม่อ้อ ได้มีการประกาศให้มี พรบ.ผังเมืองรวม พ.ศ.2518 พรบ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ      พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 การขออนุญาต 
ก่อสร้าง 

- พระราชบัญญัติผังเมืองรวม พ.ศ. 2518 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 )เป็นกฎหมายหลัก และออกกฎกระทรวง
เป็นกฎหมายรองที่มีรายละเอียดครอบคลุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารทุกประเภท รายละเอียดการขออนุญาต และขั้นตอนการ
ขออนุญาต ตามเอกสารที่แจกไป หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่กองช่างได้ครับ 

- พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 รายละเอียดตามเอกสารที่แจกไปครับ 
ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่กองช่างได้ครับ  

นางลาวัลย์ ค าแสนยศ   ดิฉันขอเพ่ิมเติมเรื่องตารางการจัดท าโครงการประชุมสัญจร อบต.แม่อ้อ ขอเชิญ  
(ปลัด อบต.)         หัวหน้าส านักปลัดได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานในครั้งนี้ค่ะ 
นายปิยะพันธ์ อุทธิยา  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
(หัวหน้าส านักปลัด)     ท่านส าหรับแผนออกประชาคม จะเริ่มวันที่ 11 มีนาคม 2557 ถึง 2 เมษายน 2557 การ 

ด าเนินการก็เหมือนกับทุกปีท่ีผ่านมา โดยจะมีการเชิญข้าราชการ ที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ 
ต ารวจ เจ้าหน้าที่ รพสต. มาร่วมด้วย ผมขอน าเรียนเท่านี้ก่อนครับ สวัสดีครับ 

นางลาวัลย์  ค าแสนยศ   ดิฉันขอแจ้ง เมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทางอบต.เราได้จัดประชุม สปสช. ได้มีจัดท า  
(ปลัด อบต.)         โครงการ ขึ้นอยู่ 2 โครงการ คือ 

1. โครงการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน จะมีการเปิดรับสมัครครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน  
ละ 10 ครัวเรือน  
2. โครงการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า ปลอดควันธูป โดยมีการแจกป้ายประชาสัมพันธ์ ทั่ว
ต าบลแม่อ้อค่ะไว้ส าหรับไปติดไว้ที่งานศพ ค่ะ 

งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปี 2557 ได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557 
ที่สนามโรงเรียน แม่อ้อนอก ตามท่ีหนังสือได้แจ้งไปยังสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ดังนั้นขอเชิญ
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สมาชิกสภาฯทุกท่านเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ ปีที่ผ่านมาจะมี ต าบลแม่อ้อ และเทศบาล
สันมะเค็ด ปีนี้เราได้เชิญแขกพิเศษคือ ต าบลหัวง้มเข้าร่วมด้วยค่ะ 

นายอินตา  เมืองมูล   ครับก่อนที่จะสู่ระเบียบวาระที่ 3 ผมขอเชิญ คุณหมอนพดล จากปศุสัตว์ อ าเภอพาน เชิญครับ 
(ประธานสภา) 
คุณหมอนพดล       เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะบริหารท่านปลัด และสมาชิกสภาฯ ทุก 
(ปศุสัตว์ อ.พาน)       ท่านครับผมจะมาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการปลอดพิษสุนัขบ้า  พ้ืนที่ของต าบลแม่อ้อ มีสุนัขมาก

เป็นอันดับ 1 ของของอ าเภอพาน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์และกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ว่า พ.ศ. 2563 ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า ปัจจุบันนี้แถบยุโรป ได้มีการก าจัดไปหมดแล้ว แต่ประเทศไทยของเรายังมีอยู่ เพราะ
ได้เจอจากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเรา คือ ลาว มีสุนัขตายไปแล้วประมาณ 20 ตัว และไทย 
กับ ลาว ก็ได้ จับมือกันรณรงค์ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วครับดังนั้นก่อนที่ต าบลแม่อ้อเราจะ
ได้ประกาศว่าเป็นเขตปลอดพิษสุนัขบ้าจริง สุนัขต้องได้รับการฉีดวัคซีน 80% ของจ านวนสุนัข
ครับ ปีนี้ผมได้ประสานไปยัง รพสต.แม่อ้อ และได้มีการก าหนดการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า คือ วันที่ 7 เมษายน 2557 ผมขอฝากให้สมาชิกสภาฯได้ประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

นายสมคิด ศรีมูล   ผมขอขอบคุณท่าน ปศุสัตว์ อ าเภอพานที่ได้จัดท าโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้น 
(นายก อบต.)  จึงอยากให้สมาชิก อบต.ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 
นายอินตา เมืองมูล   ผมขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่าน วันที่ 14 นี้ ขอเป็นก าลังใจให้กับ เด็กเล็กศูนย์ต้นกล้า 
(ประธานสภาฯ)  ในการแข่งขันกีฬาในปีนี้ด้วยครับวันที่ 16 มีนาคม 2557 นี้ บ้านดงชัย ได้มีการจัดงานสมโภช 

....ฉะนั้นผมก็ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมงานครั้งนี้ด้วยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557 

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง
ส านักงาน อบต.แห่งใหม่ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างส านักงานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย สวยงาม เพราะไม่ได้ปูพ้ืนส านักงาน 
ซึ่งก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถวางผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส านักงานในการให้บริการประชาชน
ได้อย่างสมบูรณ์  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเหลือจ่ายที่ยังไม่มีความจ าเป็น และรายจ่ายที่ยัง
ไม่มีความจ าเป็นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการปรับปรุงพ้ืนส านักงาน ดังต่อไปนี้ 

 
งบปราณรายจ่ายท่ีขอโอนเพิ่ม 356,610 บาท มีดังต่อไปนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ         ตั้งไว้     356,610  
บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส าหรับปรับปรุงพื้นภายในอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
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ต าบลแม่อ้อ(จ้างเหมาแรงงานในพ้ืนที่) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนา 
อบต.แม่อ้อ (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 78 

 
งบประมาณรายจ่ายท่ีขอโอนลด  356,610 บาท มีดังต่อไปนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 86 ข้อ 6.1(1) ) 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลาง อบต.แม่อ้อ (กองช่าง) 

   งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000  บาท (โอนออก  
100,000 บาท) ครั้งนี้ขอโอนลด 114,610 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 155,390 บาท  
เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่าย 
แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 105 ข้อ 21) 
หมวดคุรถภัณฑ์  ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างป้ายที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ(แห่งใหม่) 
งบประมาณตั้งไว้ 212,000 บาท ขอโอนลด 212,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 
บาท 

นางลาวัลย์ ค าแสนยศ   ส าหรับญัตติโอนงบประมาณ เป็นการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่มีอยู่ใน 
(ปลัด อบต.)  ข้อบัญญัติประจ าปีของต าบลแม่อ้อ โครงการที่ขออนุมัติคือ ปูพื้นของส านักงานทั้งหมด ดังนั้น

งบประมาณท่ีขอโอนลด คือโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลาง อบต.แม่อ้อ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 86 ข้อ 6.1 (1) งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ 144,610 บาท และ 
โครงการก่อสร้างป้ายที่ท าการองค์การบริการส่วนต าบลแม่อ้อ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ฯ หน้า 105 ข้อ 21งบประมาณขอโอนลด 212,000 บาท รวมทั้ง 2 โครงการที่ขอโอนลด
งบประมาณคือ 356,610 บาทค่ะ ดังนั้นดิฉันจึงอยากขอมติผ่านสภาฯเพ่ือที่จะได้ด าเนินการ
ตามโครงการต่อไปค่ะ 

นายศักรพงค์ กะทง    ตามระเบียบวาระที่ 3 มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างไร เชิญครับ 
(รองประธาน สภาฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านปลัด และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การ

ปรับลดโอนเพิ่มงบประมาณตามข้อบัญญัตินั้น ผมเห็นด้วยแต่ผมอยากทราบว่างานซ่อมแซมของ
อาคาส านักงานที่เคยมีการให้แก้ไขนั้น ตอนนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยหรือยังครับ  

นายวรรณ โยปินตา   ส าหรับงานปรับปรุงแก้ไข ผู้รับเหมาได้ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ 
(ผอ.กองช่าง) 
นายถาวร  หลักคง    ตามท่ีท่านนายกได้ท าหนังสือขอโอนลดงบประมาณนั้น ผมเห็นด้วยกับการด าเนินงาน 
(ส.อบต. หมู่ 1)         ตามโครงการที่จะท าการปรับปรุงอาคารให้ส าเร็จเรียบร้อยครับ 
นายรุ่งเรือง บุรีแก้ว   ผมเห็นด้วยครับ เพราะอาคารเรายังไม่เรียบร้อย ผมคิดว่าการจ้างงานแบบ จ้างเหมา 
(ส.อบต. หมู่ 7)         จะดีกว่าการจ้างงานแบบรายวันครับ เพราะการรับผิดชอบงานแตกต่างกันครับ 
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นายศักรพงค์ กะทง   ยังมีสมาชิกท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
(รองประธานสภาฯ)     ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายศักรพงค์ กะทง   ผมขอมติเห็นชอบ การขอโอนลดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดกลาง อบต.แม่ 
(รองประธานสภาฯ)     อ้อ (กองช่าง)ขอโอนลด จ านวน 144,610 บาท  
มติที่ประชุม         เห็นด้วย   38 เสียง 
          ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
นายศักรพงค์ กะทง   ผมขอมติเห็นชอบ การขอโอนลดโครงการก่อสร้างป้ายที่ท าการองค์การบริหารส่วน 
(รองประธานสภาฯ)     ต าบลแม่อ้อ (แห่งใหม่)ขอโอนลด จ านวน 212,000 บาท  
ที่ประชุม         มติที่ประชุม เห็นชอบ   38 เสียง 
               ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
 
ที่ประชุม         มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบวาระท่ี 3  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4        ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2557  
  รายการที่ 1  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 99 ข้อ 1.1 (1) ) 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน   จ าวน 246,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 1 บ้านแม่อ้อใน  
สายที่ 1 ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ 2557) 
สายที่ 2 ประมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อ จุดเริ่มต้นโครงการ 
กม.0+000 สะพานข้ามล าน้ าอ้อ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+050 บ้านนางตา ปินตา รวมมีพ้ืนที่
เทคอนกรีตทั้งสองสายไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อ ท.1-01 พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ค าชี้แจงงบประมาณที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน จ านวน 246,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 1 บ้านแม่อ้อใน 
สายที่ 1 ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ 2557) 
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สายที่ 2 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อจุดเริ่มต้าน
โครงการ กม.0+000 สะพานข้ามล าน้ าอ้อ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+050 บ้านนางตา  ปินตา  
รวมมีพ้ืนที่เทคอนกรีตทั้งสองสายไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อ ท.1-01 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
 
 
รายการที่ 2 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 102 ข้อ 1.1 (10) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย   จ านวน 321,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
สายที่ 1 ซอย 11 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 สิ้นสุด 
กม. 0+115 ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
ค าชี้แจงงบประมาณที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย   จ านวน 321,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย 
สายที่ 1 ซอย 13  ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 สิ้นสุด 
กม.0+115 ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
รายการที่ 3 
แผนงานการเกษตร (ตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 109 ข้อ  3.1 (1) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบรางเปิด  หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง (กองช่าง)    จ านวน  294,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบราง
เปิด หมู่ที ่11 บ้านแม่อ้อหลวง 
ช่วงที่ 1 ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
ช่วงที่ 2 ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 
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ช่วงที่ 3 คลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตรหนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+075 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+139 
ตามแบบท่ี อบต.แม่อ้อ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ฯลฯ (รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติ) 
ค าชี้แจงงบประมาณที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบราง
เปิด หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง 
ช่วงที่  1 ฯลฯ 
ช่วงที่  2 ฯลฯ 
ช่วงที่ 3 คลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตรหนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+037 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+150 ตามแบบ
ที่ อบต.แม่อ้อ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อบัญญัติ) 

นายสมคิด  ศรีมูล   ตามท่ีผมได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
(นายก อบต.)  ทั้งหมดมี 3 รายการนั้น รายละเอียดต่างๆ ผมขอเชิญ กองช่างได้ชี้แจงต่อสภาฯครับ 
นายวรรณ  โยปินตา   รายการที่ 1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน  
(ผอ.กองช่าง)  จ านวน 246,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  1 บ้านแม่อ้อใน  
   สายที่ 2 ประมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อ จุดเริ่มต้น
โครงการ กม.0+000 สะพานข้ามล าน้ าอ้อ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+050 บ้านนางตา  
ปินตา  รวมมีพ้ืนที่เทคอนกรีตทั้งสองสายไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่
อ้อ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ค าชี้แจงงบประมาณที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน  จ านวน 246,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 1 บ้านแม่อ้อใน 
   สายที่ 2 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว  50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อจุดเริ่มต้าน
โครงการ กม.0+000 สะพานข้ามล าน้ าอ้อ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+050 บ้านนางตา  
ปินตา  รวมมีพ้ืนที่เทคอนกรีตทั้งสองสายไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่
อ้อ ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1  ป้าย ที่ขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการพิมพ์ตกหล่น
ไป จาก 560 ตารางเมตร เป็น 500 ตารางเมตร เพราะเกินไป 60 ตารางเมตร ครับ ดังนั้นจึง
ต้องขอมติสภาฯ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงด้วยครับ 

นายอินตา เมืองมูล    ตามค าชี้แจงของ ผอ.กองช่าง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง นั้น ผมจึงขอมติ 
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(ประธานสภาฯ) ในที่ประชุมด้วยสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
เห็นชอบครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุม เห็นชอบ   38  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 
ที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง รายการที่ 1   
นายวรรณ โยปินตา   รายการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย จ านวน  
(ผอ.กองช่าง)  321,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
   สายที่ 1 ซอย 11 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 สิ้นสุด 
   กม. 0+115  

ค าชี้แจงงบประมาณที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย จ านวน  321,000  บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 บ้านเด่นชัย 
   สายที่ 1 ซอย 13 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
   หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 สิ้นสุด 

กม.0+115 ที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข คือ สายที่ 1 ซอย 11 เป็น สายที่ 1 ซอย 13 เนื่องจาก 
การพิมพ์ข้อความผิดครับดังนั้นผมจึงเสนอสู่สภาฯเพ่ืออนุมัติให้มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อความดังกล่าวเพ่ือจะได้ด าเนินต่อไปครับ 
นายอินตา เมืองมูล    ตามค าชี้แจงของ ผอ.กองช่าง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง นั้น ผมจึงขอมติ 
(ประธานสภาฯ) ในที่ประชุมด้วยสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ

เห็นชอบครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุม เห็นชอบ   38  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 
ที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง รายการที่ 2 
 
นายวรรณ  โยปินตา   รายการที่ 3 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริม 
(ผอ.กองช่าง)  เหล็กแบบรางเปิด หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง จ านวน 294,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบราง
เปิดหมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง 
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ช่วงที่ 3 คลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตรหนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+075 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+139 

   ตามแบบท่ี อบต.แม่อ้อ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
ค าชี้แจงงบประมาณที่ขออนุมัติแก้ไข้เปลี่ยนแปลง 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด 
หมู่ที่  11  บ้านแม่อ้อหลวง (กองช่าง) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตและรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
รางเปิดหมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง 

   ช่วงที่ 3 คลองส่งน้ าดาดคลองคอนกรีตปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20  
เมตรหนา 0.05 เมตรจุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+037 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+150 
ตามแบบท่ี อบต.แม่อ้อ ก าหนด พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1 ป้าย ที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไข คือ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+139 เป็น จุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+150 เนื่องจากมีการ
พิมพ์ข้อความผิดพลาด ดังนั้นผมจึงเสนอ เพ่ืออนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ
ดังกล่าวเพ่ือจะได้ด าเนินต่อไปครับ 

นายอินตา เมืองมูล    ตามค าชี้แจงของ ผอ.กองช่าง ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง นั้น ผมจึงขอมติ 
(ประธานสภาฯ) ในที่ประชุมด้วยสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ

เห็นชอบครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ที่ประชุม  มติที่ประชุม เห็นชอบ   38  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
ที่ประชุม  มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจง รายการที่ 3 
นายอินตา  เมืองมูล   มีสมาชิกสภาฯท่านที่มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมครั้งต่อไป คือ 
ประธานสภาฯ  วันพรุ่งนี้ครับ 
 
 
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
ผู้จดรายงานการประชุม 

กฤติกา  แสนใจนา 
(นางกฤติกา  แสนใจนา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

พงษ์พันธ์    ค าน้อย 
(นายพงษ์พันธ์  ค าน้อย) 
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