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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  

  วันที่  30  กรกฎาคม  2564 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 

นายอินตา  เมืองมูล 
นายรุ่งเรือง   บุรีแก้ว 

ประธานสภา อบต.แม่อ้อ 
รองประธานสภา อบต.แม่อ้อ 

อินตา  เมืองมูล 
รุ่งเรือง  บุรีแก้ว 

 

3 นายเงิน   ใจวันดี สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 1 เงิน  ใจวันดี  
4 นายจําเริญ   คําน้อย สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 2 จําเริญ  คําน้อย  
5 นางสมนึก   อินต๊ะ สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 3 สมนึก  อินต๊ะ  
6 นายยวงคํา   เครือวาระ สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 5 ยวงคํา  เครือวาระ  
7 
8 

นายวิทยา   กันจินะ 
นายแสน   คําอ้าย 

สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 7 

วิทยา   กันจินะ 
แสน   คําอ้าย 

 

9 นายบุญยง   ทะรินทร์ สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 9 บุญยง   ทะรินทร์  
10 นายพิทักษ์   ปินตา สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 9 พิทักษ์   ปินตา  
11 นายอุดม   จอมปัญญา สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 10 อุดม   จอมปัญญา  
12 
13 

นายสังวาล   ปาลี 
นายเปล่ง   พุทธวงค์ 

สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 11 

สังวาล   ปาลี 
เปล่ง   พุทธวงค์ 

 

14 นายปรีชา   หล้าปา สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 11 ปรีชา   หล้าปา  
15 นางทอง   เครือวาระ สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 12 ทอง   เครือวาระ  
16 นายพงษ์พันธ์   คําน้อย สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 14 พงษ์พันธ์   คําน้อย  
17 นางอภิญญา   กันทอน สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 15 อภิญญา   กันทอน  
18 
19 

นายพนม   ใจขรรณ์ 
นายทองคํา   มโนราห์ 

สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 16 

พนม   ใจขรรณ์ 
ทองคํา   มโนราห์ 

 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

นายทีวา   ปวนสิงห์ 
นางศรีจันทร์   จุ่มดี 
นายแก้วมา   สุริยะวงค์ 
นายดวงเดือน   จันทร์แก้ว 
นายยน   เศษเมือง 
นายประธาน   เทพสาร 

สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 18 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมุ่ที่ 19 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 20 
เลขานุการสภา อบต.แม่อ้อ 
 

ทีวา   ปวนสิงห์ 
ศรีจันทร์   จุ่มดี 
แก้วมา   สุริยะวงค์ 
ดวงเดือน   จันทร์แก้ว 
ยน  เศษเมือง 
ประธาน   เทพสาร 

 

 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 
2 
 

นายปรเมษฐ์   กันคํา 
นางดวงเดือน  จุ่มดี 
 

สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 14 
 

ลาป่วย 
ลากิจ 
 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

นายสมคิด   ศรีมูล 
นายสมบัติ   นันติ 
นายทองเล็ก   กันจินะ 
นายธวัชชัย   คําจันทร์ 
นางนิชกานต์   สินานัท 
นายวรรณ   โยปินตา 
นางสาวสกุลนา  ใจมิภักดิ์ 
นางสาวโชติกา   มุกดา 

นายก อบต.แม่อ้อ 
รองนายก อบต.แม่อ้อ 
รองนายก อบต.แม่อ้อ 
เลขานุการนายก อบต.แม่อ้อ 
รองปลัด อบต.แม่อ้อ 
ผู้อํานวยการกองช่าง 
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สมคิด   ศรีมูล 
สมบัติ   นันติ 
ทองเล็ก   กันจินะ 
ธวัชชัย   คําจันทร์ 
นิชกานต์  สินานัท 
วรรณ   โยปินตา 
สกุลนา   ใจมิภักดิ์ 
โชติกา   มุกดา 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นายประธาน  เทพสาร     ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ ที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อครบองค์
เลขานุการสภาฯ ประชุมจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา อบต.แม่อ้อเข้าห้องประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อม  

ประธานจุดธูปบูชาพระรัตนไตรและกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายอินตา  เมืองมูล         1. วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ขอลา จํานวน 2 คน คือ นางดวงเดือน  จุ่มดี บิดาของ
ประธานสภาฯ  สามีเสียชีวิต และ นายปรเมษฐ์  กันคํา เกิดอุบัติเหตุไม้กระเด็นเข้าตา 

2. ตามที่ได้แจ้งให้สภาฯ ทราบตลอดเกี่ยวกับการส่งโครงการขอพระราชทาน
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยป่าดํา เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2564 พระองค์ท่าน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการทํานบดินห้วยป่าดําพร้อมระบบส่งน้ําและพัฒนา
แก้มลิงหนองฝาพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 8 เมตร ความจุ 168,000 ลูกบาศก์เมตร 

เมื่อดําเนินการเสร็จจะสามารถส่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านแม่อ้อใน  

ม.1 ... 
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ม. 1 และราษฎรบ้านแม่อ้อนอก ม.2 จํานวน 282 ครัวเรือน 739 คน และยังสามารถส่ง
น้ําช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในฤดูฝน 450 ไร่ และฤดูแล้ง 100 ไร่  

นายสมคิด  ศรีมูล  วันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.แม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2564 
นายก อบต.แม่อ้อ ซึ่งมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบดังนี้ 

1. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ ทางอําเภอพานได้จัดทํา 
โครงการประสานแผนฯ โดยได้จัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.
99-024 สายบ้านร้องหลอดเหนือ หมู่ที่ 24 ตําบลเมืองพาน - บ้านสันกอเหียง ตําบล
สันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 3,100,000 บาท 
         2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตําบล 

 ม่วงคําถึง บ้านสันไม้ฮาม ตําบลแม่เย็น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
2,770,000 บาท 
           3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านท่าหล่ม หมู่ 4 ตําบล
ทานตะวัน เชื่อม บ้านดงเจริญ หมู่ 9 ตําบลหัวง้ม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย                      
งบประมาณ 1,900,000 บาท 
            4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันไม้ฮาม หมู่ 6 ตําบล
แม่เย็น เชื่อมบ้านสันต้นผึ้งใหม่ หมู่ 16 ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย                      
งบประมาณ 2,300,000 บาท 
            5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผาวี หมู่ที่ 8 
ตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชื่อมบ้านแม่หีด หมู่ที่ 1 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ 
จ.ลําปาง  งบประมาณ 3,000,000 บาท 
   6. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านสันมะแฟน 
หมู่ที่ 6 ตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชื่อมกับบ้านท่าสันกลาง หมู่ที่ 14 
ตําบลดงมะดะ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 6,306,500 บาท 
  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านกล้วยใหม่     
หมู่ 14 ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชื่อม บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5 ตําบล
ดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 1,883,900 บาท 
  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเวียงสา ตําบล
สันกลาง  ถึงหมู่ท่ี 13 บ้านรวมไทย ตําบลทรายขาว  งบประมาณ 8,300,000 บาท 
  9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านรวมไทย         
หมู่ที่ 13 ตําบลทรายขาว เชื่อมต่อบ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 ตําบลสันกลาง อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 5,560,000 บาท 
  10. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านศรี
ทรายทอง หมู่ที่ 19 ตําบลเจริญเมือง เชื่อม บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 3 ตําบลสันติสุข อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 1,981,400 บาท 

11. โครงการ... 
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  11. โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตส่งน้ําลําเหมืองต่อจากชลประทาน (ลํา
เหมืองไส้ไก่) บ้านท่าต้นเกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตําบลสันติสุข เชื่อม บ้านป่าตึง หมู่ที่ 12 ตําบล
ดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 627,500 บาท 
  12. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ ต.
แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เชือ่ม ม.15 บ้านสันสลี ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  
งบประมาณ 1,758,000 บาท 
  13. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัลส์คอนกรีต ถนนเลียบ
คลองชลประทาน 4L-RMC ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชื่อม ตําบลสัน
กลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 7,790,000 บาท 
  14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ตําบลเวียงห้าว 
เชื่อม บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 4,045,600 บาท 
  15. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร ถ.144-04 บ้านป่าแดง 
– บ้านกู่สูง หมู่6 – 10 ตําบลหัวง้ม เชื่อมบ้านสันช้างตาย หมู่ 7 ตําบลดอยงาม อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 5,450,000 บาท 
  16. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ที่ 3 ตําบล
ทานตะวัน เชื่อมบ้านดงเจริญ ม.9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย งบประมาณ 1,626,000 
บาท 
  17. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันปู่ย่า หมู่ที่ 11 
ตําบลม่วงคํา เชื่อมบ้านใหม่ขัวแตะ หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย              
งบประมาณ 1,552,415 บาท 
  18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็กสายป่าช้า บ้านสันผักแค หมู่ที่ 
5 ถึง ถนนสายหลักบ้านสันน้ําบ่อ หมู่ที่ 6 ตําบลม่วงคํา เชื่อม บ้านบวกขอน หมู่ที่ 98 
ตําบลหัวง้ม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 1,362,000 บาท 
  19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง หมู่ที่ 12 บ้าน
ห้วยประสิทธิ์ ตําบลป่าหุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 18 บ้านท่าดีหมี ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,996,000 บาท 
  20. โครงการปรับปรุงถนนโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่
ทาง สายบ้านป่ากว๋าว ตําบลเมืองพาน เชื่อม บ้านทุ่งพร้าว ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 3,500,000 บาท 
  21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.
99-014 สายป่าไผ่ ตําบลเมืองพาน เชื่อม บ้านสันขี้เบ้า ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 3,330,000 บาท 

22. โครงการ... 
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  22. โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัลส์คอนกรีตบ้านสันกอ
ตาล-บ้านแม่คาวโตน ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
4,636,000 บาท 
  2. สถานการณ์โควิด ซึ่งปัจจุบันได้รุนแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อวาน มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 
17,669 ราย ผู้ว่าจังหวัดเชียงรายมีนโยบายรับผู้ติดเชื้อคืนถ่ินทางจังหวัดเชียงรายได้จัด
รถไปรับผู้ติดเชื้อกลับบ้านเกิด กรณีของ ม.9 ติดเชื้อมาจากโรงงานที่กรุงเทพและพักอยู่ที่
โรงเรียนบ้านเด่นชัย สําหรับผูม้าจากต่างจังหวัดต้องกักตัวที่บ้านตนเองหรือสถานที่ที่ทาง 
อบต.จัดให้ ในวันประชุมของตําบลได้จัดเตรียมสถานที่พักคอยให้กับทุกหมู่บ้าน 

3. การเข้าเวรยามของอําเภอ ทางนายกได้จัดเวรให้กับ อปพร.เข้าร่วมกับทาง
อําเภอพาน  

ที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2   การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2564) 

นายอินตา  เมืองมูล        ในระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่  14              
ประธานสภาฯ มิถุนายน  2564 มีสมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่อย่างไรตาม 

 รายงานการประชุมที่ เลขานุการสภา อบต. ได้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วจํานวนสองฉบับ เพ่ือให้สภาฯ 
รับรองรายงานการประชุม ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ 
ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

ที่ประชุม              ทีป่ระชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
                            แม่อ้อสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2564      
                            ที่ผ่านมาโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 

   3.1 ญัตติการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7   
                                   พ.ศ.2564  

นายอินตา  เมืองมูล  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ ซึ่งดูจากระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องที่ทางสภาฯ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ จึงนําปรึกษา 

ทางสภาฯ ว่าในการพิจารณานั้นจะแบ่งการลงมติดังนี้ 
1. ในญัตติที่ 3.1 เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม ซึ่ง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 
46 (1) จึงเสนอให้ลงมติเพียงครั้งเดียว 

2. ญัตติที่ 3.2 – ญัตติที่ 3.31 เป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 

 
งบประมาณ... 
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งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  จึงเสนอให้ลงมติเพียง
ครั้งเดียว 

สรุปหากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเห็นชอบตามที่กระผมได้เสนอการลงมติเรื่องที่
จะพิจารณาในวันนี้จะมีการลงมติโดยการยกมือ จํานวน 2 ครั้ง กระผมจึงขอมติที่
ประชุมว่าจะลงมติตามที่กระผมได้เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการลงมติ เรื่ องที่จะพิจารณาโดยการลงมติ        
จ านวน 2 ครั้ง โดยการยกมือตามที่ประธานสภาฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุม 

นายอินตา  เมืองมูล  เมื่อที่ประชุมมีมติในการลงมติในระเบียบวาระที่ 3 ประธานฯ จึงขอให้ 
ประธานสภาฯ  นายก อบต.แม่อ้อ ได้เสนอรายละเอียดของญัตติที่ 3.1 และ ญัตติที่ 3.2 – ญัตติที่ 3.31  

แล้วจึงให้สภาฯ ได้อภิปรายและลงมติต่อไป  

นายสมคิด  ศรีมูล  ญัตติที่ 3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
นายก อบต.  ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ซึ่งก่อนจะจัดทําร่างแผน คณะบริหารและเจ้าหน้าที่ได้จัดทําเวที 

ประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านแล้วจึงนํา
ปัญหาความต้องการมาเป็นโครงการพัฒนาตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้นําเสนอให้
สภา อบต.แม่อ้อ ได้พิจารณาในวันนี้ในรายละเอียด  กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ 
ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
ต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2564
ประธานสภาฯ  อนุญาตให้ นางสาวโชติกา  มุกดา  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอ 

รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาฯ ต่อไป 

นางสาวโชติกา  มุกดา  ญัตติที่ 3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
นักวิเคราะห์ฯ  ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนได้ประชุมเพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาฯ   

เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2564 ได้จัดทําร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนา อบต.
แม่อ้อ และคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมระดับตําบล ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม  2564  จึงได้เสนอต่อสภาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในวันนี้  สําหรับรายละเอียดขอเสนอให้สภา อบต.แม่อ้อ ได้พิจารณา
รายละเอียดดังนี้ 
 บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 7 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2562 และเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2564 นั้น 
 เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่  บริบททางสังคมได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชน... 
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ประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับผู้นําหมู่บ้านในพ้ืนที่ตําบลแม่อ้อ ได้มีหนังสือแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ขอเพ่ิมเติมโครงการและขอเปลี่ยนแปลงโครงการของปี 
2564 และ ปี 2565 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และการ
แก้ไขปัญหาถนนเพ่ือใช้ในการสัญจรเชื่อมระหว่างตําบลแม่อ้อและตําบลเจริญเมือง ซึ่ง
โครงการดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการและรายการ
ครุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับการบริการสาธารณะ ที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ประกาศใช้บังคับและใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2564  จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2564   โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

บทน า 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 

     แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่เพิ่มเติม  ให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเตมิ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์... 
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   2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 

 - ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2565 และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือใช้
จ่ายเงินสะสมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

   - เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   3.  ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ มีทั้งหมด 2 แผนงาน คือ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน ปี 2565 จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ  
 1,945,000 บาท  

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี  2564 จํานวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 1,009,000 บาท และปี 2565 จํานวน 56 โครงการ งบประมาณ 
14,165,700 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีทั้งหมด 5 แผนงาน คือ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี 2565 จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 
52,175 บาท 

2. แผนงานการศึกษา ปี 2565 จํานวน 13 โครงการ  
งบประมาณ 2,158,422 บาท 

3. แผนงานสาธารณสุข ปี 2565 จํานวน 21 โครงการ  
งบประมาณ 403,300 บาท 
 4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2565 จํานวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 

5. แผนงาน... 
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5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2565  
 จํานวน 12 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ไม่มีโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีทั้งหมด 2 แผนงาน คือ 

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ปี 2565  
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 

2. แผนงานการเกษตร ปี 2565 จํานวน 3 โครงการ  
งบประมาณ 540,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มีทั้งหมด 2 แผนงาน คือ  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี 2565 จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 
855,000 บาท 

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี 2565 จํานวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 15,750 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน                  
มีทั้งหมด 1 แผนงาน คือ 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี 2565 จํานวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 317,500 บาท 

 รวม 6 ยุทธศาสตร์ ปี 2564 จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,009,000 บาท 
และปี 2565 จํานวน 147 โครงการ งบประมาณ 19,593,647 บาท 

รวม 5 ปี จํานวน 150 โครงการ งบประมาณ 20,602,647 บาท 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการดังนี้ 
      1. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน          
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน 
งบประมาณ 57,000 บาท 
 2. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก   
งบประมาณ 36,000 บาท 

3. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน 
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ งบประมาณ 
30,000 บาท 

4. โครงการ... 
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 4. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน 
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 30,000 บาท 

5. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน 
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจําผักกูด 
งบประมาณ 42,000 บาท 
 6. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
บ้านแม่แก้วกลาง  งบประมาณ 111,000 บาท 
 7. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง 

   งบประมาณ 74,000 บาท 
 8. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย งบประมาณ 54,000 บาท 
 9. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน         
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
งบประมาณ 155,000 บาท 
 10. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ  งบประมาณ 450,000 บาท 
 11. โครงกาอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง  งบประมาณ 
84,000 บาท 
 12. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  12 บ้านใหม่เจริญ                 
งบประมาณ 93,000 บาท 
 13. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โคร งการติ ดตั้ ง ไฟ ฟ้าสาธ ารณะในหมู่ บ้ าน  หมู่ ที่  14  บ้ านแม่ แก้ ว รุ่ ง เ รื อ ง                          
งบประมาณ 36,000 บาท 
 14. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  1 5  บ้ า น แ ม่ อ้ อ สั น ติ                 
งบประมาณ 36,000 บาท 
 15. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ฟ้ า ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ห มู่ บ้ า น  ห มู่ ที่  1 6  บ้ า น แ ม่ อ้ อ                     
งบประมาณ 84,000 บาท 
 16. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว 
งบประมาณ 48,000 บาท 
 

17. โครงการ... 
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 17. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา 
งบประมาณ 51,000 บาท 

18. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง 
งบประมาณ 99,000 บาท 
 19. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่  10             
บ้านแม่แก้วเหนือ  งบประมาณ 130,000 บาท 
 20. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง  
งบประมาณ 57,000 บาท 
 21. โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพานตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ ง ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่  13 บ้านสันป่าเมา  
งบประมาณ 188,000 บาท 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร ปี 2564
งบประมาณ 182,000 บาท 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อใน  หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เททับของเดิม) ซอย 1 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 
ตารางเมตร  งบประมาณ 382,000 บาท 
 3. โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาบาดาล บ้านแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2 
เป้าหมาย ปรับปรุงระบบกรองประปาบาดาลระบบกรองน้ําบาดาลขนาด 2.5ลบ.ม./ชม.
ตอนล่างเป็นถังน้ําใส 14 ลบ.ม.  งบประมาณ 357,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 
เป้าหมาย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 ซอย 4 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร 
สายที่ 2 ซอย 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไมน่้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 357,000 บาท 
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 10 ท่อน (วางคู่) 
งบประมาณ 354,000 บาท 
 6. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เฉพาะงานโครงสร้าง)          
บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 เป้าหมาย ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เฉพาะงานโครงสร้าง) 

 ขนาดกว้าง... 
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ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 128.00 ตารางเมตร  
งบประมาณ 374,000 บาท 
 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที่ 11 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 ซอย 7 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต        
ไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร สายที่ 2 ซอย 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร สายที่ 3 ซอย 4 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
92.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 355,000 บาท 
 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 
547,000 บาท  
 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อสันติ หมู่ที่ 15 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับของเดิม) ซอยเลาะริมน้ําแม่อ้อ เชื่อม
บ้านแม่อ้อใน ม.1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 344,000 บาท 
 10. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 เป้าหมาย เจาะบ่อบาดาล
ความลึกไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532          
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ําเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 7 ลบ/ชม. 
งบประมาณ 475,200 บาท 
 11. ต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.แม่อ้อ เป้าหมาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 24.00 เมตร พ้ืนที่ใช้สอยรวม 96.00 ตร.ม.  งบประมาณ 1,200,000 บาท 
 12. โครงการขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 
เป้าหมาย ขยายไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.90 เมตร  งบประมาณ 167,000 บาท 
 13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 
เป้าหมาย  - ก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร  ยาวรวม 
122.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.08 เมตร  หรือมีพ้ืนที่รางระบายน้ํา             
ไม่น้อยกว่า 538.02 ตารางเมตร  - วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 54 ท่อน  งบประมาณ 395,000 บาท  
 14. โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่แก้วใต้ 
หมู่ที่ 3 เป้าหมาย ซอย 9 วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 5 ชุด งบประมาณ 302,000 บาท 
 15. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 
เป้าหมาย ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร        
ยาว 13.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 13.00 ตาราง-
เมตร ช่วงที่ 2  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว 

จราจร... 
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จราจรไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 138,000 บาท 
 16. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 เป้าหมาย เจาะบ่อ
บาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ําเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
งบประมาณ 468,500 บาท 
 17. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจําผักกูด หมู่ที่ 5 เป้าหมาย 
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 
มีพ้ืนที่ใช้สอย 72.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 310,000 บาท 
 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงาน ซอยหลังโบสถ์ ช่วงที่ 1 กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
120.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร ซอย 8 ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 88.00 ตาราง- 
เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร รวมระยะทางดําเนินการ 167.00 ม. หรือรวม
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.50 ตร.ม.  งบประมาณ 369,000 บาท 
 19. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 เป้าหมาย เจาะบ่อ
บาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ําเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
งบประมาณ 468,500 บาท  
 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 310,000 บาท 
 21. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17 เป้าหมายเจาะบ่อ
บาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร พร้อมลงท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ําเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.  
งบประมาณ 342,500 บาท 
 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (หลังวัด) บ้านทรายทอง 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
160.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 110,000 บาท 
 23. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 
เป้าหมาย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสานบ้านทรายทอง จุดที่ 1 กว้าง 9.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 108.00 
ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่เท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร จุดที่ 3 กว้าง 11.00 เมตร ยาว 17.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 187.00 ตารางเมตร 

หรือมีพ้ืนที่... 
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หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 370.00 ตารางเมตร งบประมาณ 205,000 บาท 
 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 
เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 เชื่อม     
บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 
224,000 บาท 
 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย บ้านนายอนุรักษ์  โยธา) 
บ้านสักชัยทอง หมู่ที่  20  เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                         
ซอยบ้านนายอนุรักษ์  โยธา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 179,000 บาท 
 26. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทราย หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ต.แม่อ้อ 
เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เป้าหมาย จัดซื้อกรวด
แม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 1,218.00 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ 498,000 บาท 
 27. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 เป้าหมาย  
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปฌาปนสถาน บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 ช่วงที่ 1 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
172.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 329,000 บาท 
 28. โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 เมตร) 
บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 เป้าหมาย ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 4.00x8.00 เมตร) 
หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ปริมาณงาน เตาเดี่ยว ขนาด 4.00x8.00 เมตร จุดที่ตั้งโครงการ          
E 588687 N 2172829  งบประมาณ 1,060,000 บาท 
 29. โครงการงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง บ้านทรายทอง           
หมู่ที่ 18 เป้าหมาย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.80 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร  งบประมาณ 375,000 บาท 
 30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 เป้าหมาย  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ซอย 4 สายที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร          
ยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 
ตารางเมตร ซอย 3 สายที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 461,000 บาท 
 31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจําผักกูด  เชื่อม         
หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ซอยข้าง ร.ร.จําผักกูด เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร งบประมาณ 187,000 บาท 
 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปอ่างหนองผา บ้านแม่อ้อ 
หมู่ที่ 2 เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปอ่างหนองผา (ต่อจากปี 64) 
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร  งบประมาณ 200,000 บาท 

33. โครงการ... 
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 33. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 34. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุง  ถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 35. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่อ้อสันติ หมู่ที่ 15 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000 บาท 
 36. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 37. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุง  ถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที่ 11 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 38. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน กรวด
แม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 39. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 40. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000 บาท  
 41. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000 บาท  
 42. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 1 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 43. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000 บาท 
 44. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 45. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านจําผักกูด หมู่ที่ 5 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
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 46.  โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 20,000 บาท 
 47. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย          
ปริมาณงาน กรวดแม่น้ํ าปนทราย  จํ านวน  49 . 00  ลู กบาศก์ เมตร                        
งบประมาณ 20,000 บาท 
 48. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 49. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณ
งาน กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 50. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย          
ปริมาณงาน กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ       
20,000 บาท  
 51. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 52. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทรายสําหรับปรับปรุงถนนสาย
การเกษตร บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย ปริมาณงาน 
กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 49.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 20,000 บาท 
 53. โครงการจัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทราย หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อม       
หมู่ที่ 11 บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย  เป้าหมาย จัดซื้อกรวดแม่น้ําปน
ทราย ปริมาณงาน กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 612.00 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ 
250,000 บาท 
 54. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กฌาปนสถาน หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ 
เป้าหมาย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กฌาปนสถาน ม.16 ขนาดกว้าง 8.50 เมตร 
ยาว 15.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 131.75 ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กําหนด  งบประมาณ 90,000 บาท 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการดังนี้ 
      1. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร   งบประมาณ 2,250 บาท 

2. โครงการ... 
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 2. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน ตามโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)  งบประมาณ 1,500 บาท 

3. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม 
 วันปิยมหาราช  งบประมาณ 2,250 บาท 

4. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พ ร ะ บ ร ม ช น ก า ธิ เ บ ศ ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร า ช บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร              
งบประมาณ 3,125 บาท 
 5. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณ 25,000 บาท 
 6. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมหาจักรีบรมวงศ์   งบประมาณ 
2,000 บาท 
 7. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี 2565  งบประมาณ 5,000 บาท 
 8. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  งบประมาณ 6,250 บาท 
 9. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี          
นครินทรบราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)  งบประมาณ 1,500 บาท 
 10. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจําปีพุทธศักราช 2565  งบประมาณ 3,300 บาท 

2.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 3 ร.ร. 
งบประมาณ 318,062 บาท 
 2. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐตามโครงการสนับสนุน 
อาหารกลางวัน  งบประมาณ 840,000 บาท 
 3. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อนอกตามโครงการสนับสนุนอาหาร 
กลางวัน  งบประมาณ 512,400 บาท 
 4. โครงการอุดหนุนโรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ ตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน  งบประมาณ 172,200 บาท 
 

5. โครงการ... 
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 5. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อนอกตามโครงการอบรมพัฒนาความ 
สามารถทางดนตรีพื้นเมืองเพ่ือนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  งบประมาณ 25,700 บาท 
 6. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมตามโครงการเปิดบ้าน 
วิชาการสานฝันเด็กและเยาวชน  งบประมาณ 80,000 บาท 
 7. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริม 
สุขภาพ  งบประมาณ 22,060 บาท 
 8. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมตามโครงการส่งเสริมความ 
เป็นเลิศทักษะด้านดนตรีสากล  งบประมาณ 35,000 บาท 
 9. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตามโครงการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้)  งบประมาณ 50,000 บาท 
 10. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตามโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้ของนักเรียนจากวิทยากรบุคคลภายนอก  งบประมาณ 25,000 บาท 
 11. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตามโครงการพัฒนา 
ทักษะชีวิต (ว่ายน้ําขั้นพื้นฐาน) ประจําปีการศึกษา 2564  งบประมาณ 21,000 บาท 
 12. โครงการอุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตามโครงการแข่งขันกีฬา 
เด็กและเยาวชนตําบลแม่อ้อต้านยาเสพติด  งบประมาณ 30,000 บาท 
 13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นําเยาวชนและ 
สภาเด็กและเยาวชนตําบลแม่อ้อ  งบประมาณ 30,000 บาท 

2.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 1         
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ 20,000 บาท 
 2. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ 20,000 บาท 
 3. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วใต้ หมู่ที่ 3 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ 20,000 บาท 
 4. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ 20,000 บาท 
 5. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจําผักกูด หมู่ที่ 5 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 
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 6. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 
 7. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 
 8. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงชัย หมู่ที่ 8 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 9. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 10. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 11. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที่ 11 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 12. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 12. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 13. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 14. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 15. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ้อสันติ หมู่ที่ 15 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 16. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่อ้อ หมู่ที่ 16 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 17. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้วพัฒนา หมู่ที่ 17 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 
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 18. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 19. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ว หมู่ที่ 19 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 

 20. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสักชัยทอง หมู่ที่ 20 
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 20,000 บาท 
 21. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด  งบประมาณ 
3,300 บาท 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแม่อ้อ ตามโครงการศึกษาเพ่ือต่อต้าน 
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายา        
เสพติด  งบประมาณ 55,000 บาท 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง       

ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ําพระเจ้าบุ  งบประมาณ 15,000 บาท 
 2. โครงการอุดหนุนวัดม่อนป่าสัก ม. 9 ตามโครงการบรรพชา อุปสมบท 

 ภาคฤดูร้อน ปี 2565  งบประมาณ 30,000 บาท 
  3. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ 
 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ําพระไพรวัลย์อนุรักษ์  งบประมาณ 5,000 บาท 
  4. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจําผักกูด 
 ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุผาช้างมูบ  งบประมาณ 5,000 บาท 
  5. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ 
 ส่งเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุกู่แก้ว  งบประมาณ 5,000 บาท 
  6. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง  

ต า ม โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พิ ธี สื บ ช ะ ต า ลํ า ห้ ว ย ส ร ะ ส ร ง น้ํ า พ ร ะ บ า ท สี่ ร อ ย              
งบประมาณ 5,000 บาท 
 7. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ 
ตามโครงการส่งเสริมพิธีสืบชะตาลําห้วยสระสรงน้ําพระบาทกางควาย  งบประมาณ 
5,000 บาท 
 8. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้  
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยแง่ม  งบประมาณ 5,000 บาท 
 9. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์  (ปี๋ ใหม่ เมือง) ประจําปี  พ.ศ.2565                
งบประมาณ 5,000 บาท 
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 10. โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน ตามโครงการจัดงาน
ข้ า ว ใ ห ม่ ป ล า มั น  แ ล ะ ม ห ก ร ร ม ข อ ง ดี อํ า เ ภ อ พ า น  ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 4                              
งบประมาณ 18,500 บาท 
 11. โครงการอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําปี 2564  "2003 ปีสืบมา          
หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง"  งบประมาณ 5,000 บาท 
 12. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน ตามโครงการข่วง
วัฒนธรรมอําเภอพาน ปี 2565  งบประมาณ 5,000 บาท 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(ไม่มีโครงการเพิ่มเติม) 

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการดังนี้ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ 
ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝายพระราชดําริ งบประมาณ 10,000 บาท 
 4.2 แผนงานการเกษตร มีโครงการดังนี้ 
 1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ตามโครงการ
บริหารจัดการระบบประปาภูเขา  งบประมาณ 20,000 บาท 
 2. โครกงารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(อพ.สธ.) งบประมาณ 20,000 บาท 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ อ้อและภาคี เครือข่ายผู้ปฏิบัติ งาน  
งบประมาณ 400,000 บาท 
 2. โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพานตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ (อําเภอพาน)  งบประมาณ 15,000 บาท 
 3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  งบประมาณ 440,000 บาท 

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตําบลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  งบประมาณ 15,750 บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการดังนี้ 
 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานป้องกันหมอกควันและ 
ไฟป่าตําบลแม่อ้อ  งบประมาณ 55,000 บาท 
 

2. โครงการ... 
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 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย  งบประมาณ 46,000 บาท 
 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่
อาสาสมัคร  งบประมาณ 15,000 บาท 
 4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หลักสูตรจัดตั้ง  งบประมาณ 21,500 บาท 
 5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
หลักสูตรจัดตั้ง  งบประมาณ 180,000 บาท 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02/1 มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการดังนี้ 
              1. โครงการจัดซื้อท่อประปาเพ่ือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่
เจริญ หมู่ที่ 12 บ้านจําผักกูด หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 เป้าหมาย ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํารายการเฉพาะแห่ง อบต.แม่อ้อกําหนด หมู่ที่ 5 ,12 และ               
หมู่ที ่18 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย  งบประมาณ 900,000 บาท 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานการเกษตร มีโครงการดังนี ้  
     1. โครงการธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิดฝายชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน 
ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เป้าหมาย ขนาดโดยเฉลี่ยกว้าง 35.00 ม. ลึก 3.00 ม.        
ยาว 75.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,400.00 ลบ.ม. พร้อมขุดสะดือ 1 บ่อ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,935.00 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
9,335.00 ลบ.ม.  งบประมาณ 500,000 บาท 

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03 มีดังนี้ 
1. แผนงานการศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน

เป้าหมาย จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 44,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 53,300 บาท ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

2. แผนงานเคหะและชุมชน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 
เป้าหมาย จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 112 ตัว ราคาตัวละ 1,000 บาท 
เพ่ือบริการสาธารณะ ดังนี้ - หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก จํานวน 10 ตัว  
- หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ จํานวน 3 ตัว  - หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย จํานวน 6 ตัว 

 - หมู่ที่ 5 บ้านจําผักกูด จํานวน 6 ตัว   - หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง จํานวน 6 ตัว 
 - หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง จํานวน 4 ตัว    - หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย จํานวน 10 ตัว 
 - หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ จํานวน 8 ตัว  - หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง จํานวน 11 ตัว 
 - หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา จํานวน 5 ตัว  - หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง จํานวน 15 ตัว 
 - หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ จํานวน 15 ตัว  - หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ จํานวน 5 ตัว 
 

หมู่ที่ 17... 
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 - หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา จํานวน 4 ตัว  - หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว จํานวน 4 ตัว 
งบประมาณ 112,000 บาท 
 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
สํานักงาน เป้าหมาย จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 2 ถัง ราคาถังละ 6,900 
บาท เพื่อบริการสาธารณะ หมู่ที่ 9  บ้านเด่นชัย  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 

งบประมาณ 13,600 บาท 
ทั้งหมดท่ีนําเสนอมาเป็นการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน จึงเสนอให้สภา อบต.แม่อ้อ พิจารณาตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 46 (1) 

นายอินตา  เมืองมูล  ตามท่ีนักวิเคราะหฯ์ ได้เสนอรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       ประธานสภาฯ
  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 กระผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ 

อภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด  

นายอินตา   เมืองมูล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ ประชุม
ประธานสภาฯ  ในญัตติที่ 3.1 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   23  เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
   - งดออกเสียง                            1  เสียง 

นายอินตา  เมืองมูล  ก่อนที่จะพิจารณาในระเบียบวาระต่อไปกระผมขอพักรับประทานอาหาร
ประธานสภาฯ กลางวันและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ก่อนที่ 
 จะพิจารณาในวาระต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล    เมื่อพักรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ นายก อบต.แม่อ้อ         
ประธานสภาฯ  ได้นําเสนอในญัตติดังกล่าวข้างต้น  เนื่องจากกระผมขอนําปรึกษาท่ีประชุมและได้มีมติ 

ร่วมกันในการพิจารณาแล้วในญัตติที่ 3.2 - ญัตติที่ 3.31 เป็นการพิจารณาการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นอํานาจของสภาฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 และ ข้อ 27 จึงขอให้นายก อบต.แม่อ้อ เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ แห่งนี้ต่อไป 

นายสมคิด  ศรีมูล  เมื่อสภา อบต.แม่อ้อ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เรียบร้อย
นายก อบต.แม่อ้อ แล้วก็จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติมเป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย        

ในรายละเอียดญัตติที่ 3.2 – ญัตติที่ 3.31 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ ให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้เสนอรายละเอียดตามญัตติท่ี 3.2 – ญัตติ 3.31 ต่อสภาฯ ต่อไป 
 

นายอินตา... 
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นายอินตา  เมืองมูล  อนุญาตให้ นางสาวโชติกา  มุกดา  ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประธานสภาฯ เสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 ต่อสภาฯ ต่อไป 

นางสาวโชติกา  มุกดา   การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
นักวิเคราะห์ฯ รายละเอียดดังนี้  

3.2 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
                     รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
ชื่อโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

        งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 460,000.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)             68,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 392,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณอ่ืีน ๆ           
 โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัด
ฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 มกราคม  2561 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182                    
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท... 
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        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
      ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน จํานวน 8 ตัว 

        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)     68,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  68,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1) โต๊ะทํางานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง    มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ กําหนด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด) 

 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

3.3 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                     รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

        งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 392,000.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)               4,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 388,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ  
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 

การรณรงค์...       
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การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัด
ฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  
 - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 มกราคม  2561 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  งบลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์ เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
        งบประมาณอนุมัติ   0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)        4,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    4,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 4,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    - เก้าอ้ีพนักพิงสูง 690 (W)×790 (D)×1150-1280(H) มิลลลิิตร 
    - ลูกล้อทําจาก PU.Heavy Duty  
    - ปุ่มปรับระดับความสูง – ต่ํา เป็นระบบ GAS Lift พร้อมฝาครอบกันฝุ่น 
    - พนักพิงเป็นระบบ Lumbar Support 
    - ขาเก้าอ้ีเป็น Nylon/ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด)  

    การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

3.4 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ดําเนินงาน 

หมวดรายจ่าย... 
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        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                      รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

        งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 388,000.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)              20,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 368,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ  
โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตาม 
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัด
ฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  
  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันที่ 6 มกราคม  2561 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  งบลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จํานวน 8 ตัว 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)             20,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   20,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU ขนาด 80×60×75 
ซม. จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด)  

การโอน... 
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   การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

3.5 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
   งาน   บริหารทั่วไป 
   งบ                   ดําเนินงาน 
                           หมวดรายจ่าย       ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                          รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          

 ชื่อโครงการ           ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   
                          งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน 368,000.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)    9,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน 359,000.00  บาท 
                         คําชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
สําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

   - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 
  6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ จํานวน 2 ตู้ 
งบประมาณ... 
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  งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)               9,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    9,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  
   - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ จํานวน 2 ตู้  
          ราคาตู้ละ 4,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
   1) ตู้เหล็กบานเลื่อนประตูบานทึบ 

      1.1 ตู้ทําด้วยเหล็กบานหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาดกว้างxลึกxสูง               
 ไม่น้อยกว่า 149x40x85 เซนติเมตร 

       1.2 มีบานประตูเปิด – ปิด เป็นบานกรอบเหล็ก จํานวน 2 บาน                    
หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พร้อมมือจับชนิดฝัง 

         1.3 กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู 
      1.4 ชั้นวางเอกสารหนังสือไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ทําด้วยเหล็ก สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ    

        1.5 เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด)   
 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

3.6 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา 

  พ.ศ.2564 

  รายการโอนลด 
                        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                        งาน  บริหารทั่วไป 
                        งบ  ดําเนินงาน 
                        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

   ประเภทรายจ่าย       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
                                               รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  
   ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

                        งบประมาณอนุมัติ        730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน      359,000.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)             17,700.00  บาท 
                        งบประมาณหลังโอน   341,300.00  บาท 
                        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

สําหรับ... 
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สําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดอีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  

 - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182       
    ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
 งาน   บริหารทั่วไป 
 งบ   ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

     ชื่อครุภัณฑ์  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู้ 
 งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)             17,700.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน   17,700.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู้  ราคาตู้ละ 
5,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

    1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
             1.1 เป็นตู้ 2 บาน เปิด ขนาด 91x45.7x183 

                               1.2 โครงตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มล. 
             1.3 กุญแจเป็นแบบมือจับชนิดบิด ระบบล็อคอิสระ 

        1.4 ชั้นวางทําด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มล. สามารถปรับระดับได้
ตามต้องการ    

              1.5 เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด) 

    การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
 ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27    
 
 

3.7 ญัตติ...                          
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3.7 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564 

  รายการโอนลด 
                        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                        งาน  บริหารทั่วไป 
                        งบ  ดําเนินงาน 
                        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  
 ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

                        งบประมาณอนุมัติ          730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        341,300.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)               30,600.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน       310,700.00  บาท 
                        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
สําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์   
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารทั่วไป 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

     ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 1 เครื่อง 
 งบประมาณอนุมัติ    0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน    0.00  บาท 

จํานวน... 
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  จํานวนที่โอน (+)       30,600.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน   30,600.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

   1) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
                          1.1 ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 20,000 บีทียู 

                                            1.2 ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
      1.3 เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาด                 
ไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
       1.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    

             1.5 มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
             1.6 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

                       1.7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
                   - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว 
                   - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
                   - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

 1.8 ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 

                         (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
                                                   - ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
                        - ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
                        (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
                    - ขนาดไม่ต่ํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
                                                 - ขนาดไม่ต่ํากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
                (3) ชนิดติดผนัง 
                     - ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
                    รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2563 หน้า 81 – 82  
  ลําดับที่ 10.6  

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด) 
 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27    
 

3.8 ญัตติ...                  
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 3.8 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

  รายการโอนลด 
                        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                        งาน  บริหารทั่วไป 
                        งบ  ดําเนินงาน 
                        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
                           รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  

 ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   
                        งบประมาณอนุมัติ          730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        310,700.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)               30,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน       280,700.00  บาท 
                        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนดอีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ 
ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
    ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

     รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล แบบที่ 2* (จอแสดง  
                                          ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

 งบประมาณอนุมัติ        0.00  บาท 
งบประมาณ... 
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  งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)           30,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน       30,000.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล    แบบที่ 2 *  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย  
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกภาพแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 4 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด) 

  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27    

 

 

3.9 ญัตติ... 
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3.9 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                        งาน  บริหารทั่วไป 
                        งบ  ดําเนินงาน 
                        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
                                             รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                    

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   
                       งบประมาณอนุมัติ          730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        280,700.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)               17,000.00  บาท 
                       งบประมาณหลังโอน     263,700.00  บาท 
                       คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่าย
เป็น  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง 
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
         ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารทั่วไป 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

               ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน                             
 งบประมาณอนุมัติ        0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 

จํานวน... 



36 

 

  จํานวนที่โอน (+)           17,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน       17,000.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory           
รวมในระดับ (Level)  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) 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 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 

   - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 4 - 5 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด) 

  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27   

3.10 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
        แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
        งาน   บริหารทั่วไป 
        งบ   ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  
                               ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
ชื่อโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

        งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
งบประมาณ... 
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   งบประมาณก่อนโอน 263,700.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)        4,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 259,700.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
        งาน   บริหารงานคลัง 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์  เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)              4,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    4,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 4,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    - เก้าอ้ีพนักพิงสูง 690 (W)×790 (D)×1150-1280(H) มิลลลิิตร 
    - ลูกล้อทําจาก PU.Heavy Duty  
    - ปุ่มปรับระดับความสูง – ต่ํา เป็นระบบ GAS Lift พร้อมฝาครอบกันฝุ่น 
    - พนักพิงเป็นระบบ Lumbar Support 
    - ขาเก้าอ้ีเป็น Nylon/ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม  

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (กองคลัง) 

การโอน...  
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 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27   

3.11 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
        แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
        งาน   บริหารทั่วไป 
        งบ   ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
                               ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
ชื่อโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

        งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 259,700.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)               7,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 252,200.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง 
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
        งาน   บริหารงานคลัง 
        งบ   งบลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์สํานักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์  โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ตัว 

งบประมาณ... 
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        งบประมาณอนุมัติ            0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน            0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)                 7,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน       7,500.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 750×600×750 มม. 
จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (กองคลัง)  
 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                     

3.12 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
        แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
        งาน   บริหารทั่วไป 
        งบ   ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  
                               ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ชื่อโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

        งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 252,200.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)              25,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 226,700.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 

เป็นไปตาม... 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

 รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานคลัง 
 งบ   งบลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว 
 งบประมาณอนุมัติ                0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน       0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)          25,500.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน      25,500.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1) โต๊ะทํางานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง    มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ กําหนด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองคลัง) 
 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

 3.13 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
   งาน   บริหารทั่วไป 
   งบ  ดําเนินงาน 
                           หมวดรายจ่าย        ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย     รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                            รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          
 ชื่อโครงการ             ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

                          งบประมาณอนุมัติ 730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน 226,700.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)   30,000.00  บาท 

งบประมาณ... 
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  งบประมาณหลังโอน 196,700.00  บาท 
                         คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานคลัง 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

                    ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *  
                                          (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

 งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)             30,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน   30,000.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6  core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory            
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจร... 
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      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกภาพแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาด 
  ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

   - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 8 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองคลัง) 
 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.14 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                        งาน  บริหารทั่วไป 
                        งบ  ดําเนินงาน 
                        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                             รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
 ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

                        งบประมาณอนุมัติ          730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        196,700.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)                 5,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน       191,700.00  บาท 
 
 

คําชี้แจง... 
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                        คําชี้แจงงบประมาณ  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่าย
เป็น  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 งาน  บริหารงานคลัง 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
 งบประมาณอนุมัติ        0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)             5,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   5,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง  
 ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA Z480 Watts) 
                         - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 62 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองคลัง) 

   การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  
 

3.15 ญัตติ... 
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3.15 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                        งาน  บริหารทั่วไป 
                        งบ  ดําเนินงาน 
                        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

         ประเภทรายจ่าย       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ          
                                     รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                                     

                        ชื่อโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   
                        งบประมาณอนุมัติ          730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        191,700.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)               34,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน        157,700.00  บาท 
                        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ 
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน 
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึง 
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน   เคหะและชุมชน 
 งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ   ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์สํานักงาน 

       ชื่อครุภัณฑ์  โต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว 
 งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 

จํานวน... 
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  จํานวนที่โอน (+)             34,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน  34,000.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท  
  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1) โต๊ะทํางานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ กําหนด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองช่าง) 
  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

3.16 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                        งาน  บริหารทั่วไป 
                        งบ  ดําเนินงาน 
                        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  
 ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

                        งบประมาณอนุมัติ          730,000.00  บาท 
                         งบประมาณก่อนโอน        157,700.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)                 5,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน       152,700.00  บาท 
                        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์ 
 

ค่าวัสดุ...  
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ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

 รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
 งบประมาณอนุมัติ     0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน           0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)         5,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน     5,000.00  บาท 
  คําชี้แจงงบประมาณ  
  - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง  
  ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA Z480 Watts) 
                         - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 62 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองช่าง) 

  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.17 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                          แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
                          งาน  บริหารทั่วไป 
                          งบ  ดําเนินงาน 
                          หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

 ประเภทรายจ่าย      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         
 ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   

งบประมาณ... 
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                          งบประมาณอนุมัติ         730,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน       152,700.00  บาท 
    จํานวนที่โอน (-)               8,600.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน     144,100.00  บาท 
                         คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เช่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดฝึกอบรม ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จําเป็น ฯลฯ  

  - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
  ลงวันที่ 6 มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182  
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด) 

 รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  
                                                              Printer) จํานวน 2 เครื่อง 
 งบประมาณอนุมัติ        0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)            8,600.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน  8,600.00  บาท 
  คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
  จากโรงงานผู้ผลิต 
                         - มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi  

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  

มีความเร็ว... 
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  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
  ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
                        - มีช่องเชื่อมต่อ (Inferface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น   
                        - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 42 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองช่าง) 

  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.18 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบ  ลงทุน 
  หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18  
                                     บ้านทรายทอง   

 งบประมาณอนุมัติ 351,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน    8,500.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)               4,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน    4,500.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 บ้านทรายทอง  

ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด           
N 2168944  E 585301 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2168927  E 585361 สายที่ 2 
ซอย 13 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2170221          
E 585307 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2170228  E 585217 รายละเอียดตามรูปแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล              
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

เป็นไปตาม... 
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5  
  พ.ศ.2563 หน้า 22 ลําดับที่ 15  (กองช่าง) 

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

     ชื่อครุภัณฑ์ เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว 
 งบประมาณอนุมัติ             0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน    0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)        4,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน    4,000.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 4,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    - เก้าอ้ีพนักพิงสูง 690 (W)×790 (D)×1150-1280(H) มิลลลิิตร 
    - ลูกล้อทําจาก PU.Heavy Duty  
    - ปุ่มปรับระดับความสูง – ต่ํา เป็นระบบ GAS Lift พร้อมฝาครอบกันฝุ่น 
    - พนักพิงเป็นระบบ Lumbar Support 
    - ขาเก้าอ้ีเป็น Nylon/ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม  

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (กองช่าง)  

    การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27           

 3.19 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบ  ลงทุน 
  หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18  
                                     บ้านทรายทอง   

 งบประมาณอนุมัติ 351,000.00  บาท 
งบประมาณ... 
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  งบประมาณก่อนโอน    4,500.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)               3,200.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน    1,300.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 บ้านทรายทอง  

ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด                   
N 2168944  E 585301 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2168927  E 585361 สายที่ 2 
ซอย 13 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2170221                  
E 585307 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2170228  E 585217 รายละเอียดตามรูปแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล          
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5  
พ.ศ.2563 หน้า 22 ลําดับที่ 15  (กองช่าง) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

     ชื่อครุภัณฑ์ เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
 งบประมาณอนุมัติ              0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน     0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)         3,200.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน     3,200.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงานมีโช๊คปรับระดับได้ จํานวน 2 ตัว  
  ราคาตัวละ 1,600 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กองช่าง) 
 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27    
 
 

3.20 ญัตติ... 
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3.20 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20  
                                      บ้านสักชัยทอง   

 งบประมาณอนุมัติ 301,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน   11,200.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)             10,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน    1,200.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ  
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 บ้านสักชัยทอง  

ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอย 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด               
N 2172753  E 588004  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172796  E 587999 
 สายที่ 2 ซอย 3/4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2172484  
E 587990 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172414  E 587965 
 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล          
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4          
พ.ศ.2563 หน้า 15 ลําดับที่ 18  (กองช่าง) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบ  ลงทุน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

     ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จํานวน 4 ตัว 
 งบประมาณอนุมัติ       0.00  บาท 

งบประมาณ... 
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  งบประมาณก่อนโอน       0.00  บาท 
    จํานวนที่โอน (+)          10,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน      10,000.00  บาท 
 คําชี้แจงงบประมาณ 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU ขนาด 80×60×75 
ซม. จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (กองช่าง)  
 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

 3.21 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
                          งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                          งบ  ลงทุน 
                          หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทรายจ่าย      ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย 

บ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 ตําบลแม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง 
หมู่ที่ 11 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย                          

 งบประมาณอนุมัติ                   0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน       498,328.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)            498,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน            328.00  บาท 
                         คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 
ตําบลแม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง หมู่ 11 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1 กม.0+000 – 0+120 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กม.0+120 – 0+540      
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2170084  E 585027  
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2170198  E 584549 รวมระยะทางดําเนินการ 540.00 
เมตร รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามรายการ
เฉพาะแห่ง อบต.แม่อ้อ กําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

                            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.253 
  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
 

เป็นไปตาม... 
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                          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
                        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564  
  หน้า 5 - 6 ลําดับที่ 2  (กองช่าง) 

 รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 งบ  ดําเนินงาน 
 หมวดรายจ่าย    ค่าวัสดุ 
 ประเภทรายจ่าย  วัสดุอื่น  
 ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุกรวดแม่น้ําปนทราย หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง 
     ต.แม่อ้อ เชื่อม ม.11 บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน  
                                                               จ.เชียงราย 
 งบประมาณอนุมัติ  761,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน    58,657.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)             498,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน  556,657.00  บาท 
  คําชี้แจงงบประมาณ 

                    - จัดซื้อกรวดแม่น้ําปนทราย หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ต.แม่อ้อ เชื่อม ม.11  
 บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย  จํานวน 498,000 บาท ปริมาณงาน  
          กรวดแม่น้ําปนทราย จํานวน 1,218.00 ลูกบาศก์เมตร  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7  
  พ.ศ.2564 หน้า 25  ลําดับที่ 26  (กองช่าง) 

    การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.22 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                          แผนงาน  เคหะและชุมชน 
                          งาน  ไฟฟ้าและถนน 
                          งบ  เงินอุดหนุน 
                          หมวดรายจ่าย    เงินอุดหนุน 

 ประเภทรายจ่าย      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 ชื่อโครงการ โครงการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ 
   พานตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ 
 

งบประมาณ...   
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                          งบประมาณอนุมัติ         400,000.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน       330,456.79  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)            329,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน         1,456.79  บาท 
                         คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.16 บ้านแม่อ้อ ดังนี้ 
ขยายเขตไฟฟ้าเข้าระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย (ตามประมาณการ
สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพาน) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4  
  พ.ศ.2563 หน้า 8 ลําดับที่ 8 (กองช่าง) 

 รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
                       งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                       งบ  ลงทุน 
                       หมวดรายจา่ย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                       ประเภทรายจ่าย  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                       ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อ  
                                                               หมู่ที่ 16 
 งบประมาณอนุมัติ           0.00  บาท 
  งบประมาณก่อนโอน           0.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (+)            329,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน  329,000.00  บาท 
  คําชี้แจงงบประมาณ  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อ ม.16  

 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2175363             
E 590671 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2175230  E 590655 
  ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2174952          
E 590597 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2175189  E 590642 

  รวมระยะทางดําเนินการ 109.00 เมตร รวมพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 436.00  
  ตารางเมตร  

  รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและแบบรายการ      
เฉพาะแห่ง อบต.แม่อ้อกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล        
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
 

เป็นไปตาม... 
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7          
พ.ศ.2564 หน้า 26 ลําดับที่ 27 (กองช่าง) 

   การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.23 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
                          แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
                          งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                          งบ  ลงทุน 
                          หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทรายจ่าย      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล หมู่ที่ 12 
 งบประมาณอนุมัติ                  0.00  บาท 

  งบประมาณก่อนโอน       182,700.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)            182,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน           700.00  บาท 
                         คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ม.12 บ้านใหม่เจริญ ปริมาณงาน            
ความลึกไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร พร้อมท่อพีวีซี ชั้น 13.5  มอก.17 – 2532 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยสามารถให้ปริมาณน้ําเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8 – 10 ลบ.ม./
ชม. จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N 2170515  E 585252  รายละเอียดตามรูปแบบกรม
ทรัพยากรน้ําพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล          
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5  
  พ.ศ.2563 หน้า 5 ลําดับที่ 1 (กองช่าง) 

 รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

ชื่อโครงการ... 
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        ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ  
หมู่ที่ 12 

        งบประมาณอนุมัติ            0.00  บาท 
    งบประมาณก่อนโอน            0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)             182,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  182,000.00  บาท 
   คําชี้แจงงบประมาณ 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านใหม่เจริญ  

 ปริมาณงาน ซอย 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2170999  
E 585911 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2171016  E 585972 รายละเอียดตามรูปแบบ
กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ 2-203 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล             
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 7  
  พ.ศ.2564 หน้า 16 ลําดับที่ 1 (กองช่าง) 
  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.24 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  งบ  ดําเนินงาน 
  หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                      รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา 
                                      ท้องถิ่น 

        งบประมาณอนุมัต ิ        100,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 100,000.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)              8,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   91,500.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน 

การตกแต่ง... 
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การตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

   - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)               8,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    8,500.00  บาท 
  คําชี้แจงงบประมาณ  

           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1) โต๊ะทํางานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง    มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ กําหนด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

3.25 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
        แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งาน   ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        งบ   ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 

ประเภท... 
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ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
                               ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
ชื่อโครงการ  โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 
        งบประมาณอนุมัติ 100,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   91,500.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)          4,800.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   86,700.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การ ตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

    - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว 
     งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 

   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)              4,800.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    4,800.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงานมีโช๊คปรับระดับได้ จํานวน 3 ตัว                     
ราคาตัวละ 1,600 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (กองการศึกษาฯ) 

 

 การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.26 ญัตติ...                             



59 

 

3.26 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน   การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งาน   ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        งบ   ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
ชื่อโครงการ  โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น 
        งบประมาณอนุมัติ 100,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   86,700.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)             17,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  69,700.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน 
การตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

   - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

      ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน 
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

     งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)            17,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  17,000.00  บาท 

คําชี้แจง... 
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        คําชี้แจงงบประมาณ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรบังานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง        ราคาเครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 
แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.7 
GHz จํานวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์แบบเมาส์ 

 - จอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 

  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 9  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 

  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27   

3.27 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        งบ  ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
            ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
 
 

ชื่อโครงการ... 
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ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

        งบประมาณอนุมัติ 100,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   69,700.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)               5,200.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   64,500.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การ ตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

    - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

      ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  
              จํานวน 2 เครื่อง 
     งบประมาณอนุมัติ           0.00  บาท 

   งบประมาณก่อนโอน            0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)               5,200.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     5,200.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)   
  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
  (ppm) 
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  
  1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

สามารถ... 
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  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter.Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษ 
  เองได้ 

  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ประจําปี พ.ศ.2563 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด ข้อ 44 

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 

การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                          

3.28 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
        แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        งบ  ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ 
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

        งบประมาณอนุมัติ 100,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   64,500.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)               2,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   62,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การ ตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

    - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 

หมวดรายจ่าย... 
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        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU จํานวน 1 ตัว 
     งบประมาณอนุมัติ       0.00  บาท 

   งบประมาณก่อนโอน       0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)            2,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 2,500.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU ขนาด 80×60×75 
ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ)  
  การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

3.29 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                                          งบ  ดําเนินงาน 
                                          หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

                 ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
              รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     
                 ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา  
                                     ท้องถิ่น 

        งบประมาณอนุมัติ 100,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   62,000.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (-)               4,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   57,400.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การ ตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

เป็นไปตาม... 
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    - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางปริ้นเตอร์ จํานวน 1 ตัว 
     งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 

   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)               4,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     4,600.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วางปริ้นเตอร์ จํานวน 1 ตัว 
ราคาตัวละ 4,600 บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

   1) โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบไม้มีลิ้นชัก 1 ข้าง มีกุญแจล็อค 
   2) ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. 
   3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้ 
   4) มีถาดวางคีย์บอร์ด 
   5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อกําหนด 
      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
  ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ)  

การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

3.30 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
        แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        งบ  ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

        งบประมาณอนุมัติ 100,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   57,400.00  บาท 

จํานวน... 
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   จํานวนที่โอน (-)                9,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    48,400.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การ ตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

    - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงาน  การศึกษา 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ จํานวน 2 ตู้ 
     งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 

   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จํานวนที่โอน (+)              9,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    9,000.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ 

 - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ จํานวน 2 ตู้ 
ราคาตู้ละ 4,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

   1) ตู้เหล็กบานเลื่อนประตูบานทึบ 
         1.1 ตู้ทําด้วยเหล็กบานหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาดกว้างxลึกxสูง                           
      ไม่น้อยกว่า 149x40x85 เซนติเมตร 

1.2 มีบานประตูเปิด – ปิด เป็นบานกรอบเหล็ก จํานวน 2 บาน 
  หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร พร้อมมือจับชนิดฝัง 
           1.3 กุญแจล็อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู 

         1.4 ชั้นวางเอกสารหนังสือไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ทําด้วยเหล็ก สามารถปรับระดับ
ได้ตามต้องการ    

           1.5 เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 

    การโอน... 
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การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27   

3.31 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2564 

 รายการโอนลด 
  แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งาน  ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
        งบ  ดําเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

        งบประมาณอนุมัติ 100,000.00  บาท  
  งบประมาณก่อนโอน   48,400.00  บาท 
  จํานวนที่โอน (-)             42,300.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    6,100.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การ ตกแต่งจัดสถานที่ เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

    - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 161  
  ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ) 

  รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
                                          จํานวน 1 เครื่อง 
     งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 

   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
จํานวน... 
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   จํานวนที่โอน (+)             42,300.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  42,300.00  บาท 
        คําชี้แจงงบประมาณ 

    - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 42,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

    1) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
             1.1 ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 32,000 บีทียู 

                               1.2 ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
             1.3 เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่น้อยกว่า  

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 

              1.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ 
  เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    
              1.5 มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

 1.6 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

          1.7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
           - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว 
                    - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
                    - สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

     1.8 ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 

               (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
                                                 - ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
                           - ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
                           (2) ชนดิตู้ตั้งพ้ืน 
                        - ขนาดไม่ต่ํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
                                                     - ขนาดไม่ต่ํากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
                   (3) ชนิดติดผนัง 
                        - ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท 
                     รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2563 หน้า 81 – 82  
  ลําดับที่ 10.6  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ)  

    การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 
 

รายละเอียด... 
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รายละเอียดที่นําเสนอมาเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอให้สภาฯ แห่งนี้
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล  ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้เสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามญัตติท่ี 3.2 –         

ญัตติที่ 3.31  กระผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2564 ต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด  

นายอินตา   เมืองมูล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ในญัตติที่ 3.2  - ญัตติที่ 3.31 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   23  เสียง 
    - ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
    - งดออกเสียง                            1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายอินตา  เมืองมูล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้สภารับทราบหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 

นายพิทักษ์   ปินตา  กระผมได้ทราบข่าวมาว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ชดใช้ เงินค่าเช่าบ้าน           
ส.อบต. หมู่ที่ 9  เนื่องจากเบิกค่าเช่าบ้านตนเองซึ่งทําให้ราชการเสียผลประโยชน์  จึงอยากฝากทางนายก  

อบต.แม่อ้อ ได้ตรวจสอบว่าใน อบต.แม่อ้อ มีเจ้าหน้าที่เช่าบ้านพักแล้วแต่ไม่อยู่หรือเช่า
บ้านตนเองอยู่หรือไม่เนื่องจากเงินทุกบาทเป็นภาษีของประชาชนและสภาฯ มีหน้าที่
ตรวจสอบ  จึงฝากหากมีกรณีดังกล่าวให้หยุดเบิกจ่าย 

นายสังวาล  ปาลี  ขอขอบคุณคณะบริหารที่นํารถแมคโครดําเนินการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านมาโดย 
ส.อบต. หมู่ที่ 10  ตลอด 

นายพนม   ใจขรรณ์  โครงการในปี 64 ของหมู่ 15 จะดําเนินการหรือไม่อย่างไร กระผมจะได้               
ส.อบต. หมู่ที่ 15  แจ้งให้ทางหมู่บ้านได้ทราบต่อไป 

นายยน  เศษเมือง  กระผมอยากฝากเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหินน้ําปนทราย      
ส.อบต. หมู่ที่ 20  ควรพิจารณาถึงขนาดของหมู่บ้าน หากหมู่บ้านที่มีประชากรเยอะควรจัดสรร 

งบประมาณให้มากข้ึน 

นายสมคิด   ศรีมูล  ในปีงบประมาณต่อไปกระผมจะพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อหินคลุกให้ 
นายก อบต.แม่อ้อ ให้เหมาะสมแต่ละหมู่บ้าน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายอินตา  เมืองมูล   มีท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ 
   กระผมขอปิดการประชุม 

/เลิกประชุม... 




