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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 
วันที่  14  มิถุนายน  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 นายจ าเริญ   ค าน้อย สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 2 จ าเริญ  ค าน้อย  
5 นางสมนึก   อินต๊ะ สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 3 สมนึก  อินต๊ะ  
6 นายยวงค า   เครือวาระ สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 5 ยวงค า  เครือวาระ  
7 
8 

นายวิทยา   กันจินะ 
นายแสน   ค าอ้าย 

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

วิทยา   กันจินะ 
แสน   ค าอ้าย 

 

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 
17 
18 

นายปรเมษฐ์  กันค า 
นายพงษ์พันธ์   ค าน้อย 
นางดวงเดือน   จู่มดี 

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

พงษ์พันธ์   ค าน้อย 
ปรเมษฐ์  กันค า 
ดวงเดือน   จู่มดี 

 

19 นางอภิญญา   กันทอน สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 15 อภิญญา   กันทอน  
20 
21 

นายพนม   ใจขรรณ์ 
นายทองค า   มโนราห์ 

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

พนม   ใจขรรณ์ 
ทองค า   มโนราห์ 

 

22 
23 
24 
25 
26 
 

นายทีวา   ปวนสิงห์ 
นางศรีจันทร์   จุ่มดี 
นายแก้วมา    สุริยะวงค ์
นายยน   เศษเมือง 
นายประธาน  เทพสาร 

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

ทีวา   ปวนสิงห์ 
ศรีจันทร์   จุ่มดี 
แก้วมา   สุริยะวงค์ 
ยน  เศษเมือง 
ประธาน   เทพสาร 

 

 

/ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 

 
นายดวงเดือน   จันทร์แก้ว 
 

สมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ หมู่ที่ 19 
 

ลาป่วย 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

นายสมคิด   ศรีมูล 
นายสมบัติ   นันติ 
นายทองเล็ก   กันจินะ 
นายธวัชชัย   ค าจันทร์ 
นางนิชกานต์   สินานัท 
นายวรรณ   โยปินตา 
นางชญาดา   ตรงต่องาน 
นายณัฐธัญ   อาทะจา 
นางสาวสกุลนา  ใจมิภักดิ์ 
นางสาวโชติกา   มุกดา 

นายก อบต.แม่อ้อ 
รองนายก อบต.แม่อ้อ 
รองนายก อบต.แม่อ้อ 
เลขานุการนายก อบต.แม่อ้อ 
รองปลัด อบต.แม่อ้อ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สมคิด   ศรีมูล 
สมบัติ   นันติ 
ทองเล็ก   กันจินะ 
ธวัชชัย   ค าจันทร์ 
นิชกานต์  สินานัท 
วรรณ   โยปินตา 
ชญาดา   ตรงต่องาน 
ณัฐธัญ   อาทะจา 
สกุลนา  ใจมิภักดิ์ 
โชติกา   มุกดา 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

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

ประธานจุดธูปบูชาพระรัตนไตรและกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุม         
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายอินตา  เมืองมูล  1. วันนี้นายดวงเดือน  จันทร์แก้ว  สมาชิกสภา ม.19 ได้ขอลาป่วยเนื่องจาก
ประธานสภาฯ  หมอนัดตรวจ 

 2. เนื่องจากปัจจุบันได้มีสมาชิกลาออกจ านวนมากและมีสมาชิกสภา อบต.      
ม.17 ได้ลาออกเพ่ือไปลงสมัครผู้ใหญ่บ้านท าให้ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกสภาฯ เหลือ 
จ านวน 26 คน 
 3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในต าบลแม่อ้อก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ฉีด
เรียบร้อยแล้วส าหรับสมาชิก อบต.เป็นล าดับถัดไปสถานที่ฉีดที่โรงพยาบาลพาน 
 
 

/นายสมคิด...  
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นายสมคิด  ศรีมูล กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบดังนี้  
นายก อบต.แม่อ้อ  1. สถานการณ์โรคโควิด 19 ในอ าเภอพาน จ านวน 65 ราย เข้ารับการรักษา

หายหมด 63 ราย เสียชีวิต 2 ราย ในต าบลแม่อ้อมีผู้ติดเชื้อ จ านวน 2 ราย ม.1           
บ้านแม่อ้อใน จากพ้ืนที่ต าบลแม่อ้อมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทางองค์การบริหารส่วนต าบล  
แม่อ้อ จึงได้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และผ้าปิดจมูก จ านวน 3,656 กล่อง เพ่ือมอบให้กับ     
ทุกครัวเรือนในต าบลแม่อ้อซึ่งได้มอบหมายให้กับผู้ใหญ่บ้านท าการแจกจ่ายให้กับ               
ทุกครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลแม่อ้อที่จัดการเรียนการสอน
ทุกโรงเรียนจะมีการมอบในวันพรุ่งนี้ โรงเรียนที่ได้รับมอบคือ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ,
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ,โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ,โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ       
และศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กต้นกล้า  อบต.แม่ อ้อ ตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่ จริ ง             
คนละ 1 กล่อง ,มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่อ้อ และอีกส่วนที่จัดซื้อ
คือชุด PVE , เจลและเครื่องวัดอุณหภูมิ นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่
ได้รับค าสั่งให้กักตัวครอบครัวละ 3,000 บาท หรือคนละ 1,000 บาท ในการกักตัว
จะต้องได้รับค าสั่งให้กักตัวจากจังหวัดเชียงรายหรืออ าเภอพานเท่านั้น  

  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ถูกสั่งให้กักตัวจะใช้ระเบียบการช่วยเหลือประชาชน
ฝากในพ้ืนที่ไม่ควรรังเกียจผู้ติดเชื้อ 

    2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการประชุม
เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2564 ที่ผ่านมา นายกฯ เป็นประธานคณะกรรมการประสาน
แผนระดับอ าเภอ ซึ่งโครงการทั้งหมดในอ าเภอพานประมาณ 30 กว่าโครงการได้จัด
เรียงล าดับความส าคัญของโครงการโดยโครงการของ อบต.เมืองพาน ได้เป็นล าดับแรก 
ได้ส่งโครงการและรายละเอียดให้กับ อบจ.เชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส าหรับโครงการ
ของ อบต.แม่อ้อ ได้ส่งโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อสันติ          
ม .15 เชื่ อม ม.15 บ้ านสันสลี  ต .ห้ วยสัก อ. เมือง จ . เชียงราย งบประมาณ              
1,758,000 บาท และในวันที่ประชุมได้รับแจ้งจาก อบจ.เชียงรายเกี่ยวกับโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564 ทางต าบลแม่อ้อ ได้โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน – ม.31 ต.ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย  งบประมาณ 815,000 บาท 

  3. โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 เงินเหลือจ่ายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการที่พร้อมที่จะด าเนินการและต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
2564 นายกฯ จึงมอบหมายให้กองช่างด าเนินการจัดท าโครงการ ดังนี้ 1. โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 เชื่อม ม.12 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 2. โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล. ม.6 เชื่อม ม.17 เชื่อม ม.10 3. ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.แม่อ้อ เชื่อม ม.8 
บ้านดอนเจริญ ต.ดอยลาน ส่งโครงการไม่เกินวันที่ 16  มิถุนายน  2564 

  4. กรมทรัพยากรน้ าภาค 1 ล าปาง ให้จัดท าโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย          
ม.10,17,6,3 และ ม.14 ได้มอบหมายให้รองนายก อบต.ทั้งสองท่านติดตามโครงการ 

  5. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งทาง อบต.แม่อ้อ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
ในสังกัด ในวันนี้มีการเปิดเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งคณะครู ศพด.ได้ยื่นใบลาออก มีผลตั้งแต่
วันที่ 11  มิถุนายน คือ ครูณัฐกานต์  บุญป้อ เพ่ือไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งทางคณะ 

/ครู... 
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ครูได้ประชุมหารือร่วมกันทางครูจึงเสนอให้จ้างครูอัตราจ้างเพ่ิมเติม มีครูที่เคยสอนอยู่
เชียงใหม่ จึงให้ครูประสานมาฝึกสอนให้กับ ศพด.จากวันนี้ถึงสิ้นเดือน และจะมีการจ้าง     
รายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 2   การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564) 

นายอินตา  เมืองมูล        ในระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่  19               
ประธานสภาฯ กุมภาพันธ์  2564 มีสมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่อย่างไรตามรายงาน 

 การประชุมที่เลขานุการสภา อบต. ได้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วจ านวนสองฉบับ เพ่ือให้สภาฯ รับรองรายงาน
การประชุม ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ประธานฯ จึงให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมต่อไป 

ที่ประชุม              ทีป่ระชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
                               แม่อ้อสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564      
                               ที่ผ่านมาโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 

3.1 ญัตติการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 
พ.ศ.2564 

นายอินตา  เมืองมูล  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ ซึ่งดูจากระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องที่ทางสภาฯ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ จึงน าปรึกษา 

ทางสภาฯ ว่าในการพิจารณานั้นจะแบ่งการลงมติดังนี้ 
1. ในญัตติที่ 3.1 และญัตติที่ 3.2 เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 46 (1) จึงเสนอให้ลงมติเพียงครั้งเดียว 

2. ญัตติที่ 3.3 เป็นการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29  จึงเสนอให้ลงมติ
เพียงครั้งเดียว 

3. ญัตติที่ 3.4 – ญัตติที่ 3.20 เป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  จึงเสนอให้ลงมติเพียง
ครั้งเดียว 

สรุปหากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเห็นชอบตามที่กระผมได้เสนอการลงมติเรื่องที่
จะพิจารณาในวันนี้จะมีการลงมติโดยการยกมือ จ านวน 3 ครั้ง กระผมจึงขอมติที่
ประชุมว่าจะลงมติตามที่กระผมได้เสนอหรือไม่ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการลงมติ เรื่ องที่จะพิจารณาโดยการลงมติ        
จ านวน 3 ครั้ง โดยการยกมือตามที่ประธานสภาฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุม 

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

นายสมคิด  ศรีมูล  ญัตติที่ 3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
นายก อบต.  ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564  กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ได้เสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล  อนุญาตให้ นางสาวโชติกา  มุกดา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประธานสภาฯ  เสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาฯ ต่อไป 

นางสาวโชติกา  มุกดา  ญัตติที่ 3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
นักวิเคราะห์ฯ  ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนได้ประชุมเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาฯ   

เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2564 ได้จัดท าร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการพัฒนา อบต.
แม่อ้อ และคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่  4  
มิถุนายน  2564 เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการจัด
เวทีประชาคมระดับต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้จึงยึดหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ
ยกเว้นการประชาคมท้องถิ่น  จึงได้เสนอต่อสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันนี้ 
ส าหรับรายละเอียดขอเสนอให้สภา อบต.แม่อ้อ ได้พิจารณารายละเอียดดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2562 และเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 นั้น 
  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มี
การเปลี่ยนแปลง ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับผู้น าหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลแม่อ้อ ได้มีหนังสือแจ้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ขอเพ่ิมเติมโครงการและขอเปลี่ยนแปลงโครงการของปี 
2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และการแก้ไขปัญหา
ถนนเพ่ือใช้ในการสัญจรเชื่อมระหว่างต าบลแม่อ้อและต าบลเจริญเมือง ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการและ
รายการครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการบริการสาธารณะ ที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ประกาศใช้บังคับและใช้เป็นกรอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564   
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข 

/การเพ่ิมเติม... 
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               การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  
               แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อ เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม  ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
    - ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย หรือใช้

จ่ายเงินสะสมและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
    - เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.  ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.01  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในปี 2561 – 2563 ไม่มีการเพ่ิมเติม       

ปี 2564 เพ่ิมเติมจ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 768,928 บาท ปี 2565 เพ่ิมเติม
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 244,969 บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ไม่มีการเพ่ิมเติม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (ไม่มีการเพ่ิมเติม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ไม่มีการเพ่ิมเติม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(ไม่มีการเพ่ิมเติม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ไม่มีการเพ่ิมเติม) 

สรุปทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์มีการเพ่ิมเติม ปี 2564 จ านวน 3 โครงการ
งบประมาณ 768 ,928 บาท ปี 2565 เพ่ิมเติมจ านวน 1 โครงการ งบประมาณ          
244,969 บาท รวม 5 ปี เพ่ิมเติมจ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,013,897 บาท 
  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ     
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. โครงการจัดซื้อท่อประปา เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าและรายการเฉพาะแห่ง  อบต.แม่อ้อก าหนด ปี 2564 
งบประมาณ 255,000 บาท 

 2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18   
ต าบลแม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง หมู่ที่ 11 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย เป้าหมาย/
ผลผลิตของโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 
ต าบลแม่อ้อ เชื่อมบ้านป่าซาง หมู่ 11 ต.เจริญเมือง ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กม.0+000 - 
0+120  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือมีขนาดพ้ืนที่        
ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กม.0+120 - 0+540 กว้าง 6.00 เมตร       
ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00 ตารางเมตร  
ปี 2564 งบประมาณ 498,328 บาท 

/3. โครงการ... 
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 3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18           
ต าบลแม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง หมู่ที่ 11 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย             
เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง   
หมู่ที่ 18 ต าบลแม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง  หมู่ 11 ต.เจริญเมือง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,530.00 
ตารางเมตร ปี 2564 งบประมาณ 244,969 บาท 
 4. โครงการส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity 
Survey Method)  เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความ
ต้านทานทางไฟฟ้า จ านวน 10 หมู่บ้าน รูปแบบรายการตาม อบต.แม่อ้อ ก าหนด  
ปี 2564 งบประมาณ 15,600 บาท 
 รวมทั้งหมด 4 โครงการ ปี 2564 จ านวน 3 โครงการ                           
งบประมาณ 768,928 บาท ปี 2565 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 244,969 บาท 
 บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02/1  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ     
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านแม่อ้อสันติ  
 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เชื่อม ม.15  บ้านสันสลี ต.ห้วยสักอ.เมืองเชียงราย          
จ.เชียงราย เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15  
บ้านแม่อ้อสันติ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เชื่อม ม.15 บ้านสันสลี ต.ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ปี 2565 งบประมาณ 
1,758,000 บาท 
  2. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่แก้ว -
เหนือ หมู่ที่ 10 เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10 จ านวน 1 แห่ง ปี 2564 งบประมาณ 
3,000,000 บาท ปี 2565 งบประมาณ 3,000,000 บาท 
  รายละเอียดทั้งหมดที่น าเสนอให้พิจารณาในวันนี้เป็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ในส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอให้ทุกท่าน
ได้ดูตามร่างแผนพัฒนาฯ ที่ได้ส่งให้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ
เสนอรายละเอียดของญัตติที่ 3.2 
 
 
 

/ญัตติที่...   
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ญัตติที่ 3.2 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น          

(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2562 และเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 และเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 พ.ศ.2563 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริง  จึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

ดังนั้น  เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ สอดคล้องกับความเป็นจริง  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่อ้อ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.01  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในปี2561 – 2563 ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงโครงการ  ปี 2564 เปลี่ยนแปลงโครงการ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
250,000 บาท ปี 2565 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

สรุปทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลง ปี 2564 จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 250,000 บาท ปี 2565  

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02  
ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก า ร พัฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น แล ะบ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ                   

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  
                                                                       /แผนงาน...
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีรายละเอียดดังนี้ 
จากเดิม โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7           

บ้านปอเรียง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5        
พ.ศ.2563 หน้า 9 ล าดับที่ 4 (กองช่าง) เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ              
ขนาด 1.80x1.80x1 เมตร ยาว 5.00 เมตร ปี 2564 งบประมาณ 250,000 บาท  

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านปอเรียง เป้าหมาย/ผลผลิตของโครงการ ขนาด 1.80 ม.x1.80 ม.x 1 ม.           
ยาว 7.00 ม. ปี 2564 งบประมาณ 250,000 บาท 
 เป็นการเปลี่ยนแปลงความขาวของท่อลอดแหลี่ยมจากเดิมยาว 5.00 ม. 
เปลี่ยนเป็นความยาว 7.00 ม. 

เหตุผล : เพื่อให้ปริมาณงานสอดคล้องกับงบประมาณและสามารถตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ ์

ทั้งหมดที่น าเสนอมาเป็นการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงเสนอให้สภา อบต.แม่อ้อ พิจารณาตามเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 46 (1) 

นายอินตา  เมืองมูล  ตามที่นักวิ เคราะห์ฯ ได้ เสนอรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  

– 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 กระผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายหรือ
ซักถามเกี่ยวกับร่างแผนทั้ง 2 ฉบับ ต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด  

นายอินตา   เมืองมูล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ในญัตติที่ 3.1 และญัตติท่ี 3.2 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   24  เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
   - งดออกเสียง                            1  เสียง 

นายอินตา  เมืองมูล  ก่อนที่จะพิจารณาในระเบียบวาระต่อไปกระผมขอพักรับประทานอาหาร
ประธานสภาฯ กลางวันและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ก่อนที่ 
 จะพิจารณาในวาระต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล    เมื่อพักรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ นายก อบต.แม่อ้อ         
ประธานสภาฯ  ได้น าเสนอในญัตติดังกล่าวข้างต้น  เนื่องจากกระผมขอน าปรึกษาท่ีประชุมและได้มีมติ 

ร่วมกันในการพิจารณาแล้วในญัตติที่ 3.3 เป็นการพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 29 จึงขอให้นายก อบต.แม่อ้อ            
เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ แห่งนี้ต่อไป 
 

/นายสมคิด... 
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  ญัตติที่ 3.3 การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 รายการ 

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

งบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ในรายละเอียดญัตติที่ 3.3 การพิจารณาการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 
1 รายการ กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอ
รายละเอียดต่อสภาฯ ต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล  อนุญาตให้ นางสาวโชติกา  มุกดา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประธานสภาฯ เสนอรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 รายการ ต่อสภาฯ ต่อไป 
นางสาวโชติกา  มุกดา   การพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นักวิเคราะห์ฯ งบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้   
    แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
                                                               บ้านปอเรียง 
         งบประมาณอนุมัต ิ   250,000.00  บาท 
    ค าชี้แจงงบประมาณ (เดิม)  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านปอเรียง 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง 
จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N 2174455  E 591695 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 
พ.ศ.2563 หน้า 9 ล าดับที่ 4  (กองช่าง) 

    ค าชี้แจงงบประมาณ (ใหม่)  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านปอเรียง 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง 
จุดที่ตั้งโครงการพิกัด N 2174455  E 591695 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรม 

/ทางหลวง... 
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ทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           

พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 

พ.ศ.2564 หน้า 5 – 6 ล าดับที่ 1  (กองช่าง) 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลค าชี้แจงครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
ข้อ 29 จึงขอให้สภา อบต.แม่อ้อ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป   

นายอินตา  เมืองมูล  ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้เสนอรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 รายการ ในหมวดที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง กระผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายหรือซักถามการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด  

นายอินตา   เมืองมูล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ในการพิจารณาอนุมัตใิห้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564  ตามญัตติที่ 3.3 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   24  เสียง 
   - ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
   - งดออกเสียง                            1  เสียง 

นายอินตา  เมืองมูล  ตาที่กระผมได้น าปรึกษาสภาฯ แห่งนี้ในการลงมติญัตติท่ี 3.4 – ญัตติที่ 3.20 
ประธานสภาฯ  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันที่จะลงมติเพียงครั้งเดียว ดังนั้นกระผมจึงขอให้นายก อบต.           

แม่อ้อ ได้เสนอรายละเอียดของญัตติที่ 3.4 – ญัตติที่ 3.20 ต่อสภาฯ แห่งนี้ต่อไป 

นายสมคิด  ศรีมูล  ญัตติที่  3.3 – ญัตติที่  3.20 เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
นายก อบต.แม่อ้อ งบประมาณ พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งใช้เงิน 

เหลือจ่ายของแต่ละโครงการมาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดของการโอน
งบประมาณฯ   กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ได้เสนอรายละเอียดต่อสภาฯ แห่งนี้ต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล  อนุญาตให้ นางสาวโชติกา  มุกดา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประธานสภาฯ  เสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายต่อสภาฯ ต่อไป 

นางสาวโชติกา  มุกดา  ญัตติที่  3.3 – ญัตติที่  3.20 เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นักวิเคราะห์ฯ  งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งการโอนครั้งนี้จะใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาที่ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเพ่ือโอนมาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในส านักงาน เนื่องจากใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ จึงจ าเป็นต้อง 

 
/โอนงบประมาณ... 
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โอนงบประมาณ เช่น การจัดซื้อโต๊ะท างาน เนื่องจากใช้เป็นเวลานานโต๊ะบางตัวได้ช ารุด  
ประกอบกับมีพนักงานบางต าแหน่งย้ายมาบรรจุใหม่ซึ่งโต๊ะท างานไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณในครั้งนี้   จึงขอเสนอรายละเอียดของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

ญัตติที่ 3.4 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 10,400 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
        งบประมาณอนุมัต ิ  361,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    48,500.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)             10,400.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   38,100.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเด่นชัย ปริมาณงาน 
ซอย 3 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2173151  E 587843 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N 2173152  E 587784 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร          
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด 
N 2172890  E 588057 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172815  E 588088 

 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 
พ.ศ.2563 หน้า 18 ล าดับที่ 11  (กองช่าง) 

 
 
 

/รายการ... 
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   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

      ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
        งบประมาณอนุมัต ิ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)            10,400.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  10,400.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm) 

  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
 จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

  - คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ตามท่ีกระทรวง ICT ก าหนด ข้อ 44 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  (ส านักปลัด)  
   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  
 
 
 
 

/ญัตติที่...                            
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ญัตติที่ 3.5 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 4,500 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน    ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ    ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
        งบประมาณอนุมัต ิ 361,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   38,100.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)               4,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   33,600.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเด่นชัย ปริมาณงาน 
ซอย 3 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2173151  E 587843 
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2173152  E 587784 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการพิกัด N 2172890  E 588057 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172815  E 588088 

 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล               
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 18 ล าดับที่ 11  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์  ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ 
/งบประมาณ... 
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        งบประมาณอนุมัต ิ        0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)      4,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   4,500.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ 4,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

    1) ตู้เหล็กบานเลื่อนประตูบานทึบ 
             1.1 ตู้ท าด้วยเหล็กบานหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร มีขนาดกว้างxลึกxสูง    
                                       ไม่น้อยกว่า 149x40x85 เซนติเมตร  

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

                        1.4 ชั้นวางเอกสารหนังสือไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ท าด้วยเหล็ก สามารถปรับ 
                             ระดับได้ตามต้องการ    

              1.5 เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (ส านักปลัด) 
    การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

ญัตติที่ 3.6 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 8,500 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน    อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน    ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ    ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
        งบประมาณอนุมัต ิ 361,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   33,600.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)              8,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   25,100.00  บาท 
 

/ค าชี้แจง... 



17 

 

        ค าชี้แจงงบประมาณ  
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเด่นชัย ปริมาณงาน 
ซอย 3 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2173151  E 587843 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N 2173152  E 587784 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร          
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด 
N 2172890  E 588057 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172815  E 588088  รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 18 ล าดับที่ 11  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน    บริหารงานทั่วไป 
        งาน    บริหารงานคลัง 
        งบ    ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย      ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย    ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์   โต๊ะท างาน 
        งบประมาณอนุมัต ิ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)              8,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    8,500.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1) โต๊ะท างานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง    มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ ก าหนด 
 

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

ญัตติที่ 3.7 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 10,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
        งบประมาณอนุมัต ิ     361,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน     25,100.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)         10,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     15,100.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเด่นชัย ปริมาณงาน 
ซอย 3 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2173151  E 587843 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N 2173152  E 587784 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด 
N 2172890  E 588057 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172815  E 588088 

                     รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 18 ล าดับที่ 11  (กองช่าง) 

 
 
 

/รายการ... 
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    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารงานคลัง 
        งบ  งบลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
        งบประมาณอนุมัต ิ            0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)       10,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   10,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 750×600×750 มม. 
จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  

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

การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

ญัตติที่ 3.8 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 15,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย 
        งบประมาณอนุมัต ิ     361,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน     15,100.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)          15,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   100.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเด่นชัย ปริมาณงาน 
ซอย 3 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 

/ไม่น้อยกว่า... 
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ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2173151  E 587843 จุดสิ้นสุด
โครงการพิกัด N 2173152  E 587784 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด 
N 2172890  E 588057 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172815  E 588088 รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 18 ล าดับที่ 11  (กองช่าง) 

รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน   เคหะและชุมชน 
        งาน   บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        งบ   งบลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์  โต๊ะท างาน 
        งบประมาณอนุมัต ิ         0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน         0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)            15,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 15,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1) โต๊ะท างานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ ก าหนด 

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

การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

/ญัตติที่ 3.9... 
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ญัตติที่ 3.9 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 2,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ชื่อโครงการ      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  
                   บ้านสันป่าเมา 

        งบประมาณอนุมัติ 333,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    2,500.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)               2,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน       500.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านสันป่าเมา 
ปริมาณงาน ซอย 4 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 78.00 
เมตร พร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2175261  E 589888 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด      
N 2175243  E 589960 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล          
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4       
พ.ศ.2563 หน้า 9 ล าดับที่ 2  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน    เคหะและชุมชน 
        งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        งบ    ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย      ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์   โต๊ะท างาน 
        งบประมาณอนุมัต ิ        0.00  บาท 

/งบประมาณ... 
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   งบประมาณก่อนโอน 15,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)             2,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 17,000.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท       
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1) โต๊ะท างานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ ก าหนด 

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

การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

ญัตติที่ 3.10 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 51,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย   
        งบประมาณอนุมัติ 401,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   55,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)             51,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    4,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านโป่งทะลาย  
ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอย 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร  จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2171694          
E 586006 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2171827  E 586030 

/สายที่ 2... 
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  สายที่ 2 ซอย 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2172171  E 587369 
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172190  E 587350  รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล            
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 17 ล าดับที่ 10  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน 
        งบประมาณอนุมัติ                 0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน         0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)            51,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  51,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1) โต๊ะท างานเหล็กมีลิ้นชักท้ัง 2 ข้าง    มีกุญแจล็อค 
  2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150x65x75 ซม. 
  3) ท๊อปโต๊ะเป็นไม้หรือเหล็ก หรือ PVC 
  4) มีกระจกวางบนโต๊ะป้องกันรอยขีดข่วนความร้อน ขนาด 0.5 ซม. 
  5) สีตามท่ี อบต.แม่อ้อ ก าหนด 

  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (ส านักปลัด) 
   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                             

/ญัตติที่ 3.11... 
 



24 

 

ญัตติที่ 3.11 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 255,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ชื่อโครงการ       โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17              
                                                          บ้านแม่แก้วพัฒนา 
        งบประมาณอนุมัติ  291,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  291,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)            255,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   36,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านแม่แก้วพัฒนา 
จ านวน  2 สายทาง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2174058        
E 588001  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2174062  E 587988 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2174147  E 587992  จุดสิ้นสดุโครงการพิกัด N 2174151                  
E 587917  รวมพ้ืนที่เทคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 21 ล าดับที่ 14  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

/ประเภท... 
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        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
        ชื่อโครงการ       โครงการจัดซื้อท่อประปาเพ่ือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   

           หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา 
        งบประมาณอนุมัติ         0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน         0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)          255,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     255,000.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อประปาเพ่ือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.17        
บ้านแม่แก้วพัฒนา รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าและรายการเฉพาะแห่ง 
อบต.แม่อ้อก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่  6        
พ.ศ.2564 หน้า 5 ล าดับที่ 1  (กองช่าง) 
   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

ญัตติที่ 3.12 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 18,500 บาท 

รายการโอนลด 
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17  
                                                          บ้านแม่แก้วพัฒนา 
        งบประมาณอนุมัติ  291,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    36,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)              18,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    17,500.00  บาท 
 

/ค าชี้แจง... 
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        ค าชี้แจงงบประมาณ  
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านแม่แก้วพัฒนา 
จ านวน  2 สายทาง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2174058         
E 588001  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2174062  E 587988 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2174147  E 587992  จุดสิ้นสดุโครงการพิกัด N 2174151           
E 587917  รวมพ้ืนที่เทคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 21 ล าดับที่ 14  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ ์ เครื่องชุมสายโทรศัพท์ 
        งบประมาณอนุมัติ                  0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)             18,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   18,500.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
18,500 บาท จัดซื้อราคาตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

    (1) ตู้สาขาขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 
    (2) ระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว 
    (3) รองรับการแสดงหมายเลขโทรเข้าท้ังการเรียกจากสายภายนอก/ใน 
    (4) โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ 
    (5) โปรแกรมผ่านระบบโมเด็มในตัว 

/(6) ระบบ... 
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    (6) ระบบรับฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย 
    (7) รองรับการโทรออกทางไกลแบบประหยัด 
    รายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไปตามที่ อบต.แม่อ้อ ก าหนด 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559  (ส านักปลัด)    
     การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

ญัตติที่ 3.13 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 15,600 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 
                                                          บ้านแม่แก้วพัฒนา 
        งบประมาณอนุมัติ  291,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    17,500.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)              15,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     1,900.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านแม่แก้วพัฒนา 
จ านวน  2 สายทาง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2174058         
E 588001  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2174062  E 587988 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร 
จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2174147  E 587992  จุดสิ้นสดุโครงการพิกัด N 2174151              
E 587917  รวมพ้ืนที่เทคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

/เป็นไปตาม... 
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   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 21 ล าดับที่ 14  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
        งบ  ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                                               รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 

ชื่อโครงการ ส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า           
(Resistivity Survey Method) 

        งบประมาณอนุมัติ      0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน           0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)        15,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    15,600.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า 
(Resistivity Survey Method) เพ่ือรองรับการเจาะบ่อบาดาล ม.3,4,11,12,16,18,14,5,20               
และหมู่ท่ี 17 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
                     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6         
พ.ศ.2564 หน้า 7 ล าดับที่ 4 (กองช่าง) 
                  การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29  

ญัตติที่ 3.14 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 19,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

/ชื่อโครงการ... 
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        ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง 
        งบประมาณอนุมัต ิ  301,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    42,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)             19,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   23,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - 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 หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00  
ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2172484  E 587990 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด               
N 2172414 E 587965 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4          
พ.ศ.2563 หน้า 15 ล าดับที่ 18  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  เคหะและชุมชน 
        งาน  ไฟฟ้าถนน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์การเกษตร 
        ชื่อครุภัณฑ์ ปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
        งบประมาณอนุมัติ      0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน      0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)         19,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     19,000.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด คุณลักษณะดังนี้ 

   (1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
   (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 

   (3) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 
พร้อมที่จะใช้งานได้ 
 

/(4) ระบบ... 
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   (4) ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 โวลท์ 3 เฟส 3 แรงม้า 
 รายละเอียดอ่ืนตามที่ อบต.แม่อ้อก าหนด 

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

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6             
พ.ศ.2564  หน้า 10 ล าดับที ่2 (กองช่าง) 
    การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                       

ญัตติที่ 3.15 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 7,500 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
        ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20           

บ้านสักชัยทอง 
        งบประมาณอนุมัติ  301,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    23,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)                7,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    15,500.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.20 บ้านสักชัยทอง 
ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอย 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 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 หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00    
ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2172484  E 587990 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด            
N 2172414  E 587965  รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4          
พ.ศ.2563 หน้า 15 ล าดับที่ 18  (กองช่าง) 

 
/รายการ... 
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   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว 
        งบประมาณอนุมัติ        0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)            7,500.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  7,500.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีโช๊คปรับระดับได้ จ านวน 5 ตัว            
 ราคาตัวละ 1,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

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

การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

ญัตติที่ 3.16 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 4,300 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
        ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20            
                                                         บ้านสักชัยทอง 
        งบประมาณอนุมัติ  301,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน    15,500.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)                4,300.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    11,200.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - 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... 
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สายที่ 2 ซอย 3/4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2172484  E 587990 
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2172414  E 587965 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทาง
หลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล          
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4        
พ.ศ.2563 หน้า 15 ล าดับที่ 18  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                

(Ink Tank Printer) 
        งบประมาณอนุมัติ        0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)            4,300.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  4,300.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

                         - มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi  
                    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 
หน้าต่อนาที (ppm)       หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Inferface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า                             
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น   
                        - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

         - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12  พฤษภาคม  2563 ตามท่ีกระทรวง ICT ก าหนด ข้อ 42 

                   
  /เป็นไปตาม...   
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   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (ส านักปลัด) 

   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

ญัตติที่ 3.17 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 5,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
                   บ้านแม่แก้วเหนือ   

        งบประมาณอนุมัติ 301,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   39,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)               5,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   34,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านแม่แก้วเหนือ 
ปริมาณงาน ทางไปป่าสุสานคริสตจักร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร                  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตาราง-เมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด N 217410  E 587016 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2174090  E 586925 รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 
พ.ศ.2562 หน้า 19 ล าดับที่ 12  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  งบลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
        ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU 
 

/งบประมาณ... 
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        งบประมาณอนุมัติ            0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน            0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)                5,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     5,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU                               
ขนาด 80×60×75 ซม. จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (ส านักปลัด)  
   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

ญัตติที่ 3.18 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 34,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10            
                                          บ้านแม่แก้วเหนือ   

        งบประมาณอนุมัติ 301,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   34,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)             34,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน          0.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านแม่แก้วเหนือ 
ปริมาณงาน ทางไปป่าสุสานคริสตจักร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร                 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480.00 ตาราง-เมตร  จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัด N 217410  E 587016 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2174090  E 586925 รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 
พ.ศ.2562 หน้า 19 ล าดับที่ 12  (กองช่าง) 

 

/รายการโอน... 
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   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
        งาน  บริหารทั่วไป 
        งบ  งบลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
        ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)             34,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   34,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)            
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

                           - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

                           - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                           - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                           - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

        - คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2563 ตามท่ีกระทรวง ICT ก าหนด ข้อ 6 
       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 (ส านักปลัด)  

   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

 
 
 
 

/ญัตติที่ 3.19... 
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ญัตติที่ 3.19 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 37,000 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
        ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18  
                                                               บ้านทรายทอง 
        งบประมาณอนุมัติ 351,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   45,500.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)             37,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    8,500.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 บ้านทรายทอง 
ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 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 หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315.00 ตาราง
เมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2170221  E 585307 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด N 2170228            
E 585217 รายละเอียดตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล         
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
พ.ศ.2563 หน้า 22 ล าดับที่ 15  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  เคหะและชุมชน 
        งาน  ไฟฟ้าถนน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์การเกษตร 
        ชื่อครุภัณฑ์ ปั๊มน้ าแบบแช่ (ซัมเมอร์ส) 
        งบประมาณอนุมัต ิ         0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน         0.00  บาท 

/จ านวน... 
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   จ านวนที่โอน (+)           37,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  37,000.00  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ าแบบแช่ (ซัมเมอร์) จ านวน 2 เครื่อง           
ราคาเครื่องละ 18,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด คุณลักษณะดังนี้ 

   (1) ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลท์ 1 เฟส 1.5 แรงม้า 
   (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว  
  รายละเอียดอ่ืนตามที่ อบต.แม่อ้อก าหนด 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6         
พ.ศ.2564  หน้า 10 ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 

 การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27                                            

 

ญัตติที่ 3.20 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 498,329 บาท 

รายการโอนลด 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
        ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง  
                                                               หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน 
                                                          จ.เชียงราย 
        งบประมาณอนุมัติ  500,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน  500,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)            498,329.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน     1,671.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.18 บ้านทรายทอง เชื่อม
บ้านป่าซาง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2170086  E 585020  จุดสิ้นสดุโครงการพิกัด N 2170108            
E 584890 
 

/เป็นไปตาม... 
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   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4            
พ.ศ.2563 หน้า 12 ล าดับที่ 11  (กองช่าง) 

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
        แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
        งาน  ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
        ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง  

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

งบประมาณอนุมัติ        0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน        0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)             498,328  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   498,328  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 
ต าบลแม่อ้อ 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 หรือมี
ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กม.0+120 – 0+540 ขนาดกว้าง            
6.00 เมตร  ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,520.00 
ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด N 2170084 E 585027  จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด                   
N 2170198 E 584549  รวมระยะทางด าเนินการ 540.00 เมตร รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,240.00 ตารางเมตร รายละเอียดรูปแบบตามรายการเฉพาะแห่ง อบต.แม่อ้อ ก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6        
พ.ศ.2564 หน้า 5 – 6 ล าดับที่ 2  (กองช่าง) 

  การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

/รายละเอียด...  
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รายละเอียดที่น าเสนอมาเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอให้สภาฯ แห่งนี้
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล  ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้เสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.2564ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามญัตติท่ี 3.4 –         

ญัตติที่ 3.20  กระผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด  

นายอินตา   เมืองมูล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ในญัตติที่ 3.4  - ญัตติที่ 3.20 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   24  เสียง 
    - ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
    - งดออกเสียง                            1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายอินตา  เมืองมูล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้สภารับทราบหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 

นายสมคิด   ศรีมูล  โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและคนไร้ที่พ่ึง ประจ าปี 
นายก อบต.แม่อ้อ 256 ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ หมู่บ้านละ 1 หลัง เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม- 

บ้านตามความจ าเป็นและความต้องการของแต่ละหมู่บ้านโดยทางหมู่บ้านได้ส่งรายชื่อที่
ผ่านเวทีประชาคมแล้วส่งมายัง อบต.เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้ทาง อบต.ได้ส่ง
รายชื่อทั้งหมดไปยังพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราและหมู่ที่บ้านได้รับงบประมาณแล้ว คือ  
หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง นายตุ๋ย  กอบแก้ว งบประมาณ 20,000 บาท ได้ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซม 

1. การซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ที่ได้ส่งรายชื่อเพ่ือขอรับงบประมาณจากพัฒนา
สังคมจังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1.1 นายสราวุฒิ  วงแหวน  หมู่ที่ 17 งบประมาณ 20,000 บาท 
1.2 นายขัน   กันทะน้อย  หมู่ที่ 17  งบประมาณ 20,000 บาท 
1.3 นางเหรียญ  จันทร์หอม หมู่ที่ 12 งบประมาณ 20,000 บาท 
1.4 นายดี  บัวอินทร์ หมู่ที่ 12 งบประมาณ 20,000 บาท ได้ด าเนินการ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว 
2. ล่าสุดได้รับการอนุมัติงบประมาณอีก 2 ราย ดังนี้ 

2.1 นายหมื่น  วงค์ค า  หมู่ที่ 5 งบประมาณ 20,000 บาท 
2.2 นายอุทัย  สิงห์คะ  หมู่ที่ 10 งบประมาณ 20,000 บาท 

3. งบประมาณซ่อมแซมของ อบต. จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือประชาชนต าบลแม่อ้อ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2564          
มีจ านวน 5 ราย ดังนี้ 

     3.1 นางเขียว  หล้าปา หมู่ที่ 11  งบประมาณ 20,000 บาท 
/3.2นางรัตน์... 
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3.2 นางรัตน์  ค าจันทร์ หมู่ที่ 13  งบประมาณ 20,000 บาท 
3.3 นางหล้า  จุ่มดี  หมู่ที่ 18  งบประมาณ 20,000 บาท 
3.4 นายหมาย  อินสอน หมู่ที่ 8  งบประมาณ 20,000 บาท 
3.5 นางสาวสมภา  อินต๊ะสงค์ หมู่ที่ 8  งบประมาณ 20,000 บาท 
ซึ่งจะต้องประกาศให้ประชาชนทราบในการช่วยเหลือภายใน 15 วัน จะได้

จัดซื้อจัดจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่  17  มิถุนายน  2564 เป็นต้นไป ในส่วนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ยื่นความประสงค์เข้ามามีดังนี้ ม.1, 3, 4 ,14 ,15 
16,19,7,20 และ ม.9 จะให้นักพัฒนาชุมชนและนายช่างเข้าส ารวจและประมาณการ 

น.ส.สกุลนา  ใจมิภักดิ์  กองการศึกษาฯ แจ้งการรายงานผลการด าเนินโครงการเงินอุดหนุน ปี 2564           
ผอ.กองการศึกษาฯ  1. หมู่ที่ 10 โครงการส่งเสริมพิธีสืบซะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทกางควาย, 

โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่แก้วและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝาย
พระราชด าริ จะตอ้งรายงานผลภายใน 30 วันหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 2. หมู่ที่ 11 โครงการส่งเสริมสืบซะตาล าห้วยสระสรงน้ าพระบาทสี่รอย 
 3. หมู่ที่ 12 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระไพรวัลย์อนุรักษ์ 
 4. หมู่ที่ 5 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุผาช้างมูบ 

นายสมคิด  ศรีมูล  ส าหรับโครงการเงินอุดหนุนที่ทาง อบต. อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
นายก อบต.แม่อ้อ ขอให้รายงานผลหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หากไม่ด าเนินการปี 

ต่อไปจะไม่สามารถอุดหนุนให้ได้ 

นายวรรณ  โยปินตา  แจ้งความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างที่ด าเนินโครงการในปี 2564 ดังนี้ 
ผอ.กองช่าง   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน 
   งบประมาณ 310,000 บาท (รอด าเนินการ) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก 
งบประมาณ 490,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก 
งบประมาณ 337,000 บาท (รอด าเนินการ) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้  
งบประมาณ 255,000 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

5. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3           
บ้านแม่แก้วใต้ งบประมาณ 93,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย  
งบประมาณ 401,000 บาท  (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

7. โครงการจัดซื้อท่อประปาเพ่ือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5       
บ้านจ าผักกูด งบประมาณ 346,000 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนด
ราคากลาง) 
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8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง งบประมาณ 220,000 บาท (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

9. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง 
งบประมาณ 126,000 บาท (รอด าเนินการ) 

10. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง  
งบประมาณ 250,000 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

11. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง 
งบประมาณ 97,000 บาท (รอด าเนินการ) 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย           
งบประมาณ 285,000 บาท (รอด าเนินการ) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย  
งบประมาณ 361,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

14. โครงการปรับปรุงศาลาป่าสุสาน หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย             
งบประมาณ 500,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ   
งบประมาณ 301,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง  
งบประมาณ 307,000 บาท (รอด าเนินการ) 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ  
งบประมาณ 96,000 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ  
งบประมาณ 182,000 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา  
งบประมาณ 333,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

20. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก             
หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา งบประมาณ 208,000 บาท (รอด าเนินการ) 

21. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา 
งบประมาณ 290,000 บาท (รอด าเนินการ) 

22. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง  
งบประมาณ 300,000 บาท (อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง) 

23. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15            
บ้านแม่อ้อสันติ (อยู่ระหว่างก าหนดราคากลาง) 
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24. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ งบประมาณ 400,000 บาท 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้ง
ประมาณการค่าใช้จ่าย) 

25. โครงการจัดซื้อท่อประปาเพ่ือปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้ว
พัฒนา งบประมาณ 255,000 บาท (อยู่ระหว่างการก าหนดราคากลาง) 

26. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 18 
ต าบลแม่อ้อ เชื่อม บ้านป่าซาง หมู่ที่ 11 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 
งบประมาณ 498,328 บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว 
งบประมาณ 308,000 บาท (รอด าเนินการ) 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง  
งบประมาณ 301,000 บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

29. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ         
งบประมาณ 188,400 บาท (รอด าเนินการ) 

30. โครงการจัดซื้อกรวดแม่น้ าปนทรายส าหรับปรับปรุงถนนสายการเกษตร 
หมู่ที่ 1 – 20 (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

31. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า 
อบต.แม่อ้อ  งบประมาณ 118,000 บาท (รอด าเนินการ) 

32. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
งบประมาณ 76,300 บาท (รอด าเนินการ) 

33. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า 
อบต.แม่อ้อ งบประมาณ 452,000 บาท (รอด าเนินการ) 

34. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง งบประมาณ 
30,000 บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการส ารวจ
เรียบร้อยแล้วรอแจ้งประมาณการค่าใช้จ่าย) 

35. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง งบประมาณ 30,000 บาท 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้ง
ประมาณการค่าใช้จ่าย) 

36. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว งบประมาณ 60,000 บาท 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้ง
ประมาณการค่าใช้จ่าย) 

37. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง งบประมาณ 30,000 บาท 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้ง
ประมาณการค่าใช้จ่าย) 

38. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย งบประมาณ 45,000 บาท 
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้ง
ประมาณการค่าใช้จ่าย) 
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39. โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา 
งบประมาณ 30,000 บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการ
ส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้งประมาณการค่าใช้จ่าย) 

40. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ           
งบประมาณ 78,000 บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการ
ส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้งประมาณการค่าใช้จ่าย) 

41. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ งบประมาณ 
30,000 บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการส ารวจ
เรียบร้อยแล้วรอแจ้งประมาณการค่าใช้จ่าย) 

42. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านจ าผักกูด                         
งบประมาณ 12,000 บาท (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พาน เข้าด าเนินการ
ส ารวจเรียบร้อยแล้วรอแจ้งประมาณการค่าใช้จ่าย) 
ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2564 

นายบุญยง  ทะรินทร์  ขอสอบถามทาง ผอ.กองช่างว่าถนน คสล. ซอย 3/1 หมู่ที่ 9 และของหมู่ที่ 20 
ส.อบต. หมู่ที่ 9  ท าไมถนนถึงไม่ต่อกันดูแล้วไม่เหมาะสม จึงฝากช่างหากเข้าส ารวจครั้งต่อไปมีการส ารวจ 

ขอให้สุดสาย และเรื่องน้ าขอให้นายกฯ เรียกผู้ใช้น้ ามาประชุมหารือกันถึงการบริหาร
จัดการน้ าอ่างเก็บน้ าแม่แก้ว 

นายสมคิด  ศรีมูล  ตอบข้อซักถาม นายบุญยง  ทะรินทร์ ว่าเนื่องจากการส ารวจนั้นเป็นการส ารวจ
นายก อบต.แม่อ้อ จุดเริ่มต้นของแต่ละหมู่บ้าน จึงท าให้ถนนขาดกัน ในปี 2565 จะจัดสรรงบประมาณ 

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาให้กับทั้งสองหมู่บ้าน 

นายพิทักษ์  ปินตา  ทางผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ฝากขอขอบคุณคณะบริหารที่ด าเนินการก่อสร้างถนน         
ส.อบต. หมู่ที่ 9  คสล. ม.5 บ้านจ าผักกูด เชื่อม ต.เจริญเมือง และขอสอบถามรถกระเช้าว่าจะได้เมื่อไหร่  

ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายสมคิด  ศรีมูล  การจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอยู่ระหว่างการก าหนดคุณลักษณะ 
นายก อบต.แม่อ้อ เพราะจัดซื้อจัดจ้างใหม ่  

นายประธาน  เทพสาร  คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะได้ประชุมก าหนดคุณลักษณะครั้งที่ 1 และ
เลขานุการสภาฯ  อยู่ระหว่างขอข้อมูลหน่วยงานที่เคยจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือน าข้อมูลมาเทียบกับคุณลักษณะ 

ของ อบต.ที่จะก าหนด คาดว่าภายในอาทิตย์ต่อไปจะก าหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จและ
เสนอนายกพิจารณาต่อไป ราคาอาจจะไม่ถึง 2,550,000 บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายอินตา  เมืองมูล    มีท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม             
ประธานสภาฯ  กระผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  16.25 น. 

 

/ผู้จัดท า... 
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                    ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
                                                
      (ลงชื่อ) 
                                                              (นายประธาน  เทพสาร) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  

 

                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (ลงชื่อ) 
                                                           (นายพงษ์พันธ์   ค าน้อย) 
                                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
               (นายแสน   ค าอ้าย)               (นายจ าเริญ   ค าน้อย) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
สภา อบต.แม่อ้อ มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้ ในคราวประชุมสภาสมัย.......................................สมัยที่............. 
ครั้งที่............ปี...............  เมื่อวันที่.............................เดือน....................................พ.ศ.. .................. 

                                                     (ลงชื่อ)                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายอินตา   เมืองมูล) 
                                                           ประธานสภา อบต.แม่อ้อ 
                                                    วันที่.................................................................  




