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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 

  วันที่  23  สิงหาคม  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 
27 
 

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 

  - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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 านวยการกองการศึกษาฯ 
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 าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายอินตา  เมืองมูล         เนื่องจากกระผมและนายก อบต.แม่อ้อ ได้เข้าร่วมประชุม ก.อบต. เพ่ือคัดเลือก
ประธานสภาฯ  ตัวแทน ก.อบต.แทนต าแหน่งที่ว่างลง ในสัดส่วนของตัวแทนประธานสภา จ านวน 1 คน  

ประธานสภา อบต.ตับเต่า ได้รับการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างลง และสัดส่วนของ
ต าแหน่งนายก  อบต. ได้นายก อบต.ป่าหุ่ง ได้รับการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง และ
นายก อบต. หัวง้ม ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ แทนนายก อบต.ป่าหุ่ง  

นายสมคิด  ศรีมูล  กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ทราบ ดังนี้ 
นายก อบต.แม่อ้อ  1. สถานการณ์ของโรคโควิด 19 คัดเตอร์ของโรงล าไยที่ต าบลสันมะเค็ด  

โรงโม่ปูนและจรัญฟาร์มซึ่งต าบลแม่อ้อเป็นคัตเตอร์โรงล าไยครั้งแรกติด 2 ราย เฝ้าระวัง
ประมาณ 9 – 10 ราย บ้านแม่แก้วใต้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการรักษาตัว คัตเตอร์ใหม่ที่
เกิดขึ้นในต าบลแม่อ้อ คือ ม.18 คัตเตอร์จรัญฟาร์ม ตรวจเรียบร้อยแล้วติด 1 ราย และ
ม.4 บ้านน้ าจ า จ านวน 2 ราย, บ้านปอเรียง จ านวน 1 ราย และตอนนี้ได้วางแผนในการ
พ่นยาฆ่าเชื้อ  
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 2. แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกสั่งให้กักตัว โดยมีค าสั่งจาก รพ.สต.แม่อ้อ หรือ 
รพ.พาน, รพ.เชียงราย หากมีผู้ยื่นค าขอมาจะมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือรายละ 1,000 
บาท หรือครัวเรือนละ 3,000 บาท 
 3. ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดเชียงราย ขอใช้สถานที่เพ่ือสอบข้อเท็จจริง มีประชาชน
ที่ได้รับนัดหมายดังนี้ ม.16 จ านวน 1 ราย, ม.14 จ านวน 4 ราย, ม.20 จ านวน 1 ราย, 
ม.6 จ านวน 1 ราย เป็นเรื่องของต่างอ าเภอซึ่งให้กลุ่มเป้าหมายมาให้ถ้อยค า 
 4. สถานการณ์ของปี 2564 – 2565 ที่ได้รับเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น งบประมาณปี 2564 ได้รับการอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
สายทาง บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่  4 เชื่อมบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่  12 ต าบลแม่ อ้อ             
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 470 เมตร หนา 0.15 เมตร           
หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร             
ยาวรวม 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,440 ตาราง -
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
จ านวน 12 ท่อน และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน ช่วงที่ 3    
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนทีเทคอนกรีต          
ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
แก้วกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ต าบลแม่อ้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ซึ่งโครงการนี้เป็นถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
 5. แจ้งการขอสนับสนุนรถแมคโครซึ่งจะด าเนินการได้ทุกครั้งแต่ต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น การแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2543 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2564) 

นายอินตา  เมืองมูล        ในระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่  16              
ประธานสภาฯ สิงหาคม  2564 มีสมาชิกสภา อบต.แม่อ้อ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่อย่างไรตาม 

 รายงานการประชุมที่ เลขานุการสภา อบต. ได้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วจ านวนสองฉบับ เพ่ือให้สภาฯ
รับรองรายงานการประชุม ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ 
ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 

   3.1 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ                 
                                   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                                   วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายอินตา  เมืองมูล  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  
ประธานสภาฯ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ)   

ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

นายประธาน  เทพสาร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตต ิ

  ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่ารายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 
/นายอินตา... 
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นายอินตา  เมืองมูล  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภา อบต.
ประธานสภาฯ แม่อ้อแห่งนี้ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ.2565 ในคราวการประชุมสภา อบต.แม่อ้อครั้งที่ผ่านมา 

นายเปล่ง   พุทธวงค์  ตามที่สภา อบต.แห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ประธานคณะกรรมการฯ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565              

ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม  2564 โดยที่ประชุมสภา 
อบต. ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 17 ,18 และวันที่ 19  สิงหาคม  
2564 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล          
แม่อ้อ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดระยะเวลาประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในวันที่  20  สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่อ้อ นั้น 
ปรากฏว่าในวันเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ยื่นค าขอ
แปรญัตติ  จึงขอเสนอให้คงร่างเดิมไว้  

นายอินตา  เมืองมูล  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ท่านสมาชิกทุกท่านก็ทราบ
ประธานสภาฯ  มาบ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิก 

ทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว ล าดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 

นายประธาน  เทพสาร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 51 ในการพิจารร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

   ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ       
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก  ในกรณีท่ีมี
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะ
ข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว          
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 

/ยี่สิบสี่... 
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 ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับ
ไว้เท่านั้น 

นายอินตา  เมืองมูล   ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการแปรญัตติฯ ปรากฏว่าในวันเวลา
ประธานสภาฯ  ดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ยื่นค าขอแปรญัตติ          

ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบในที่ประชุมให้คงร่างข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เดิมไว้ทุกรายการ ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

- เห็นชอบ    จ านวน   25   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ จ านวน   -     เสียง 
-  งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 

3.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เรื่อง งบประมาณ   
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระท่ีสาม (ขั้นลงมติ)  

นายอินตา  เมืองมูล  ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
ประธานสภาฯ 

นายประธาน  เทพสาร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

นายอินตา  เมืองมูล  กระผมขอมติจากสมาชิกสภา อบต. ว่า สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบร่าง
ประธานสภาฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ตราเป็นข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  

- เห็นชอบ    จ านวน   25   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ จ านวน    -    เสียง 
-  งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
 
 

/นายอินตา... 



7 

 

นายอินตา  เมืองมูล  สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภา อบต. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 ได ้

3.2 ญัตติการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 
                                 พ.ศ.2564 
นายอินตา  เมืองมูล  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.แม่อ้อ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  

นายประธาน  เทพสาร  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 46 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล           
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

3. ควบคุกมารปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

นายอินตา  เมืองมูล  ขอเชิญนายก อบต.แม่อ้อ ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 

นายสมคิด  ศรีมูล  ร่างแผนพัฒนาท ้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2564       
นายก อบต.แม่อ้อ ซ่ึงทางกองการศึกษาฯ และส านักปลัด มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพ่ือให้สอดรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่และการบริการประชาชน ประกอบกับอ าเภอ
พานได้ส่งโครงการเพ่ือขอบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือจะขอรับเงินอุดหนุนแต่โครงการ
ทั้งหมดไม่มีในแผน จึงมีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว   
รายละเอียดร่างแผนพัฒนาฯ นั้น กระผมขออนุญาตประธานสภาฯ ให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้เสนอร่างต่อสภาแห่งนี้ต่อไป  

นายอินตา  เมืองมูล  อนุญาตให้ นางสาวโชติกา  มุกดา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประธานสภาฯ  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2564  
                            ต่อสภาแห่งนี้ 

นางสาวโชติกา  มุกดา  ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9       
นักวิเคราะห์ฯ  พ.ศ.2564  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ 

/ด าเนินการ... 
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ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9     
พ.ศ.2564 ในการจัดท าเวทีประชาคมระดับท้องถิ่นนั้น เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมประชาคมได้ซึ่งทางจังหวัด
เชียงรายได้มีหนังสือยกเว้นการการจัดเวทีประชาคม รายละเอียดของแผนพัฒนาฉบับ
ดังกล่าวมีดังนี ้

    บันทึกหลักการและเหตุผล 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2562 และเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 นั้น 

 กองการศึกษาฯ และส านักปลัด มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่และการบริการประชาชน ประกอบกับอ าเภอพาน
ได้ส่งโครงการเพ่ือขอบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือจะขอรับเงินอุดหนุนแต่โครงการทั้งหมดไม่มี
ในแผน  จึงมีความประสงค์จะเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดรับกับภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่และการบริการประชาชน ซึ่งโครงการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมโครงการบริการสาธารณะ ที่
ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้บังคับและใช้เป็นกรอบในการ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2564   โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 

 

/บทน า... 
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    บทน า 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 

               แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นเพ่ิมเติม  ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

    2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - เพ่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดรับภารกิจ 

 - ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
  - ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

    3.  ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
 

/เมื่อแผน... 
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  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ.01  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 

การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  (ไม่มีการเพ่ิมเติม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เพ่ิมเติมปี 2565 จ านวน 1 โครงการ  

งบประมาณ 20,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน  
3.1 แผนงานการเกษตร เพ่ิมเติมปี 2565 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 

33,400 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ไม่มีการเพ่ิมเติม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(ไม่มีการเพ่ิมเติม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

(ไม่มีการเพ่ิมเติม) 
สรุปทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์มีการเพิ่มเติม ปี 2565 จ านวน 3 โครงการ

งบประมาณ 53,400 บาท รวม 5 ปี เพ่ิมเติมจ านวน 3 โครงการ                     
งบประมาณ  53,400 บาท 
  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน     

       แผนงานบริหารงานทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพานตามโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อปพร. และชรบ. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.พาน จ.เชียงราย 
วัตถุประสงค์ - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ

อปพร.และชรบ.  - เพ่ือให้ อปพร. และ ชรบ. ในพ้ืนที่อ าเภอพานปฏิบัติงานในพ้ืนที่
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - อปพร. และ ชรบ. ในพื้นที่อ าเภอพานทั้ง
อ าเภอ 15 ต าบล ต าบลละ 100 คน รวม 1,500 คน 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณ ปี 2565 จ านวน 20,000 บาท ตัวชี้วัด (KPI)  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ - อปพร. และ ชรบ. ได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน   - อปพร. และ ชรบ. 
สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน  
แผนงานการเกษตร มีรายละเอียดดังนี้ 

             1. โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง 
 วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้การด าเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่าง
สมดุลมั่นคงและยั่งยืน  - เพ่ือให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและมีผักที่
ปลอดสารพิษไว้รับประทานเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนต าบลแม่อ้อ จ านวน 40 คน 
 งบประมาณ ปี 2565 จ านวน 20,000 บาท 
 ตัวชี้วัด (KPI) จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการด าเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน  - ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี 
วัตถุประสงค์ – เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ชั้นเมล็ดพันธุ์  - เพ่ือส่งเสริมให้เกษตร

รวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ – เพ่ือส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้บริโภคและจ าหน่าย 
   - เพ่ือให้เกษตรกรวางแผนการผลิตข้าวและลดต้นทุนการผลิต 
    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เกษตรกร จ านวน 44 คน 
    งบประมาณ ปี 2565  จ านวน 13,400 บาท 

 ตัวชี้วัด (KPI)  จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ – เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ – เกษตรกรมี
การรวมกลุ่มเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ เ พ่ือจ าหน่าย – เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดีไว้บริโภค           
– เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตในการท านา 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด 

บัญชีครุภัณฑ์ ผ.03  
 แผนงานการศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์          
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. จัดซื้อ กลองบองโก้ พร้อมขาตั้ง จ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ 2,770 บาท 
งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 13,850 บาท 



12 

 

2. จัดซื้อ กลองพาเหรด หุ้มขาว 14 นิ้ว (6 หลัก) จ านวน 8 ตัว ราคาตัวละ 
2,500 บาท งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 20,000 บาท 

3. จัดซื้อ กลองใหญ่ หุ้มขาว 24 นิ้ว จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,400 บาท 
งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 4,400 บาท 

4. จัดซื้อ กลองสแนร์โลหะ จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 14,900 บาท 
งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 59,600 บาท 

5. จัดซื้อ มาร์ชชิ่งเบล ขนาด 32 คีย์  จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 7,460 บาท 
งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 29,840 บาท 

6. จั ด ซื้ อ  ฉ า บ เ ดิ น แ ถ ว  จ า น ว น  1  คู่  ร า ค า คู่ ล ะ  4 , 8 0 0  บ า ท         
งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 4,800 บาท 

7. จัดซื้อ ซึงใหญ่ไม้สัก จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท 
8. จั ดซื้ อ  ซึ งกล าง ไม้ สั ก  จ านวน  2  ตั ว  ร าคาตั ว ละ  2 , 800  บาท            

งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 9,000 บาท 
9. จั ด ซื้ อ ซึ ง เ ล็ ก ไ ม้ สั ก  จ า น ว น  2  ตั ว  ร า ค าตั ว ล ะ  2 , 5 0 0  บ า ท              

งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 5,000 บาท 
10. จั ด ซื้ อ กลอ ง โ ป้ ง โ ป๊ ง  จ า น วน  1  ใ บ  ร าค า ใบละ  3 , 8 00  บ าท              

งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 3,800 บาท 
11. จัดซื้อสะล้อใหญ่ ไม้ชิงชัน จ านวน 1 คัน ราคาคันละ 1,000 บาท 

งบประมาณ ปี 2564 จ านวน 1,000 บาท 
ทั้งหมดที่น าเสนอมาเป็นการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดรับกับ

ภารกิจตามอ านาจหน้าที่และการบริการประชาชน  จึงเสนอให้สภา อบต.แม่อ้อ 
พิจารณาตามเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล          
พ.ศ.2537 มาตรา 46 (1) 

นายอินตา  เมืองมูล  ตามที่นักวิ เคราะห์ฯ ได้ เสนอรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที ่พ.ศ.2564 กระผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปราย 

หรือซักถามเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด  

นายอินตา   เมืองมูล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ในญัตติที่ 3.2 ว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม           

ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง   25  เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
   - งดออกเสียง                            1  เสียง 

นายอินตา  เมืองมูล  ก่อนที่จะเข้าสู่ญัตติที่ 3.3 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2564  กระผมขอพักการประชุม 20 นาที เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย            
ในญัตติที่ 3.3 – ญัตติที่ 3.13  โดยจะเริ่มประชุมต่อในเวลา 11.30 น. 

/พัก... 
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พัก 20 นาท ี  ตั้งแต่เวลา 11.10 น. ถึง เวลา 11.30 น. 

นายอินตา  เมืองมูล  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ ซึ่งดูจากระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ประธานสภาฯ  เป็นเรื่องที่ทางสภาฯ จะต้องพิจารณาอนุมัติ จึงน าปรึกษาทางสภาฯ ว่าในการพิจารณา 

 นั้นจะแบ่งการลงมติดังนี้ 
1. ญัตติที่ 3.3 – ญัตติที่ 3.13 เป็นการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  จึงเสนอให้ลงมติเพียง
ครั้งเดียว 

สรุปหากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเห็นชอบตามที่กระผมได้เสนอการลงมติเรื่องที่
จะพิจารณาในวันนี้จะมีการลงมติโดยการยกมือ จ านวน 1 ครั้ง กระผมจึงขอมติที่
ประชุมว่าจะลงมติตามที่กระผมได้เสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการลงมติ เรื่ องที่จะพิจารณาโดยการลงมติ        
จ านวน 1 ครั้ง โดยการยกมือ ตามที่ประธานสภาฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุม 

นายอินตา  เมืองมูล  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.แม่อ้อ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ  

นายประธาน  เทพสาร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วน
เลขานุการฯ  ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ในการโอนเพ่ิม    

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอินตา  เมืองมูล  เมื่อที่ประชุมมีมติในการลงมติในระเบียบวาระที่ 3 ประธานฯ จึงขอให้ 
ประธานสภาฯ  นายก อบต.แม่อ้อ ได้เสนอรายละเอียดของญัตติที่ 3.3 และ ญัตติที่ 3.13 แล้วจึงให้   

สภาฯ ได้อภิปรายและลงมติต่อไป  

นายสมคิด  ศรีมูล  ญัตติที่ 3.3 – 3.13 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
นายก อบต.แม่อ้อ พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.3 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564          
 รายการโอนลด 

        แผนงาน การศึกษา 
         งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         งบ  ด าเนินงาน 
         หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
                                                                รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

/ชื่อโครงการ... 
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      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   
        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 230,000.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)             13,850.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 216,150.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่าย 
 ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ  ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์ กลองบองโก้พร้อมขาตั้ง 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)     13,850.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  13,850.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองบองโก้พร้อมขาตั้ง จ านวน 5 ชุด ราคาชุดละ 
2,770 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 (1) ประกอบด้วยกลอง 2 ใบ ท าจากไม้ พ่นสีสวยงาม 
          (2) ขนาดของขอบกลองด้านบน มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว 
ตามล าดับ 

                             (3) หนังกลองท้ัง 2 ใบท าจากวัสดุเทียม/หรือหนัง 
/(4) ขอบกลอง... 
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                             (4) ขอบกลองและน๊อตยึดขอบกลอง ท าจากโลหะคุณภาพดี  
                             (5) มีขาตั้งเหล็กอย่างดี แบบสามขา ปรับสูงต่ าได้ 
                            (6)เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย 
          รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อก าหนด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9        
พ.ศ.2564 หน้า 8 ล าดับที่ 1  (กองการศึกษาฯ)  
  การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27   

 3.4 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
 แผนงาน  การศึกษา 
                 งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ  ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 

       ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
 รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   
        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 216,150.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)             20,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 196,150.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ) 

/รายการ...  
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    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงาน  การศึกษา 
  งาน  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ  ลงทุน 
  หมวดรายจ่าย    ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

               ชื่อครุภัณฑ์ กลองพาเหรดหุ้มขาว 14 นิ้ว (6 หลัก) 
                      งบประมาณอนุมัติ  0.00  บาท 
                 งบประมาณก่อนโอน  0.00  บาท 
  จ านวนที่โอน (+)          20,000.00  บาท 
  งบประมาณหลังโอน      20,000.00  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองพาเหรดหุ้มขาว 14 นิ้ว (6 หลัก) จ านวน 8 ตัว 
  ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 (1) ตัวกลองท าจากไม้ 
                             (2) ขอบกลองท าจากไม้/หรือโลหะ 
                             (3) มีหลักยึดกลองท าด้วยโลหะไม่น้อยกว่า 6 หลัก 
                            (4) เป็นกลองสองหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกลองไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
                            (5) หนังหน้ากลองท าจากวัสดุเทียมหนังผิวเรียบสีขาว/หรือขุ่น 
                             (6) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับระดับเสียงกลอง 1 ชุด 

                 (7) ชิ้นส่วน/อะไหล่ผลิตและประกอบที่ประเทศไทย 
                                      (8) เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย 
            (9) ตัวเครื่องบรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต  
                               พรอ้มใบรับรองคุณภาพจากบริษัทฯ ก าหนดระยะเวลารับประกัน(ตัวกลอง) 1 ปี 

และ การบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดอื่นเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อ
ก าหนด 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9        
พ.ศ.2564 หน้า 8 ล าดับที่ 2  (กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
 

/3.5 รายการ... 
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  3.5 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

            รายการโอนลด 
        แผนงาน  การศึกษา 
        งาน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ  ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย    ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
                                                               รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   
        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 196,150.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)               4,400.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 191,750.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย      ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย    ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  กลองใหญ่หุ้มขาว 24 นิ้ว  
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)       4,400.00  บาท 

/งบประมาณ... 
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   งบประมาณหลังโอน    4,400.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองใหญ่หุ้มขาว 24 นิ้ว  จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 
4,400 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

                     (1) ตัวกลองท าจากไม้ 
                                        (2) ขอบกลองท าจากไม้/หรือโลหะ 
                                        (3) เป็นกลองสองหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกลองไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
                                        (4) หนังหน้ากลอง ท าจากวัสดุเทียมหนังผิวเรียบสีขาว/หรือขุ่น 
                                        (5) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับระดับเสียงกลอง 1 ชุด 
                     (6) ชิ้นส่วน/อะไหล่ ผลิตและประกอบที่ประเทศไทย 
                                        (7) เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย 
                                      (8) ตัวเครื่องบรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต  
                              พร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทฯ ก าหนดระยะเวลารับประกัน(ตัวกลอง) 1 ปี 

และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อ 
ก าหนด 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 
หน้า 8 ล าดับที่ 3  (กองการศึกษาฯ)  
  การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27    

  3.6 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
       แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า  
                                                        ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   
        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 191,750.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)      59,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 132,150.00  บาท 
 

/ค าชี้แจง... 
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        ค าชี้แจงงบประมาณ  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  กลองสแนร์โลหะ 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)      59,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   59,600.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองสแนร์โลหะ จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 14,900 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

          (1) ตัวกลองท าจากโลหะขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 4.5 นิ้ว 
                             (2) ขอบกลองท าด้วยโลหะ 
                             (3) มีหลักยึดกลองท าด้วยโลหะไม่น้อยกว่า 6 หลัก 
                             (4) เป็นกลองสองหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกลอง ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
                             (5) หนังหน้ากลองด้านบน (ด้านตี) ท าจากวัสดุเทียมหนัง ผิวเรียบสีขาว/              

หรือขุ่น 
                             (6) หนังหน้ากลองด้านล่าง ท าจากวัสดุเทียมหนัง ผิวเรียบ บางใส 
                             (7) มีชุดอุปกรณ์กระเดื่องปรับยึดสายสะแนร์ สามารถปรับความตึงของ 
    สายสแนร์ได้ 
                             (8) มีอุปกรณ์ส าหรับปรับระดับเสียงกลอง 1 ชุด 
          (9) ชิ้นส่วน/อะไหล่ผลิตและประกอบที่ประเทศผู้ผลิต 
                             (10) เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต 
           (11) ตัวเครื่องบรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต  
                               พรอ้มใบรับรองคุณภาพจากบริษัทฯ ก าหนดระยะเวลารับประกัน (ตัวกลอง) 1 ปี 

และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อ
ก าหนด 
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9          
พ.ศ.2564 หน้า 8 ล าดับที่ 4  (กองการศึกษาฯ)  

  การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

  3.7 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
  แผนงาน   การศึกษา 
  งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบ   ด าเนินงาน 
  หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 
  ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   
        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 132,150.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)    29,840.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน 102,310.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

   รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  มาร์ชชิ่งเบล ขนาด 32 คีย์ 
 

/งบประมาณ... 
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        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)     29,840.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  29,840.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาร์ชชิ่งเบล ขนาด 32 คีย์ จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 
7,460 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

          (1) แป้นคีย์ท าด้วยโลหะ จ านวนไม่น้อยกว่า 32 คีย์ 
                             (2) มีขาแขวนส าหรับมาร์ชชิ่งเบล 
                             (3) มีกล่องบรรจุแข็งแรงโดยเป็นของเดิมมาจากผู้ผลิต 
                             (4) เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต 
                             (5) ตัวเครื่องบรรจุในกล่องได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
                               พรอ้มใบรับรองคุณภาพจากบริษัทฯ ก าหนดระยะเวลารับประกัน 1 ปี 

และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อ
ก าหนด 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 8         
พ.ศ.2564 หน้า 8 ล าดับที่ 5  (กองการศึกษาฯ)  

 การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  
  3.8 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   

        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน 102,310.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)        4,800.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  97,510.00  บาท 
 
 
 

/ค าชี้แจง... 
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        ค าชี้แจงงบประมาณ  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  ฉาบเดินแถว 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)       4,800.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    4,800.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉาบเดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จ านวน 1 คู่  
ราคาคู่ละ 4,800 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) เป็นฉาบคู่ใช้ส าหรับเดินบรรเลง เจาะรูตรงกลาง มีตาไก่อัดไว้ส าหรับร้อย
ด้วยหนังอย่างดีเพ่ือสวมใส่มือของผู้บรรเลง 
        (2) ตัวฉาบท าจากโลหะผสมทองแดงและ/หรือโลหะอ่ืน ๆ ที่ถูกค้อนตีด้วยมือ 
และ/หรือ เครื่องจักรร่องเสียงโดยรอบและมีชื่อยี่ห้ออยู่บนผิวฉาบ 

                            (3) ตัวฉาบมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
                            (4) ตัวฉาบมีเสียงดังกังวานเวลากระทบกัน 
                            (5) เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต  
                             (6) ตัวเครื่องบรรจุในกล่องกระดาษอย่างดีได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
                                 รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อก าหนด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9         
พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)  
           การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 
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  3.9 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2564  

รายการโอนลด 
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   

        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   97,510.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)         9,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   88,510.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  ซึงใหญ่ไม้สัก 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)        9,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    9,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซึงใหญ่ไม้สัก จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

/(1) ซึงขนาดใหญ่... 
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(1) ซึงขนาดใหญ่ท าด้วยไม้สักมีความยาวตลอดทั้งตัวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร                                            
(2) ตัวซึงท าด้วยไม้สัก ขุดคว้านที่ตัวให้เป็นโพรง 

                             (3) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 35 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร 
                             (4) ตัวซึงมีความยาวทั้งหมด 130 เซนติเมตร 
                             (5) ลูกบิดท าด้วยไม้เนื้อแข็ง กลึงกลมยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
                             (6) นมซึงท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งรองด้วยกระดูก หรือพลาสติก มี 9 ลูก 
                             (7) ขึงสาย 4 สาย ใช้สายกีต้าร์ เบอร์ 2 
                             (8) ติดลูกบิดของกีต้าร์ใช้ส าหรับหมุนสายซึง 
                             (9) คุณภาพเสียงดีและระดับเสียงตรงตามมาตรฐานไม่เพ้ียน 
                                 รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อก าหนด 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
  ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9          
พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับที่ 7 (กองการศึกษาฯ)  
  การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                    
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

   3.10 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

   รายการโอนลด 
  แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   

        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   88,510.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)          5,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   82,910.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

/เป็นไปตาม...  
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

     รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  ซึงกลางไม้สัก 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)        5,600.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    5,600.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซึงกลางไม้สัก จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,800 บาท  
 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) ซึงขนาดกลางท าด้วยไม้สักมีความยาวตลอดทั้งตัวไม่น้อยกว่า                       
70 เซนติเมตร        

(2) ตัวซึงท าด้วยไม้สัก ขุดคว้านที่ตัวให้เป็นโพรง 
                             (3) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร 
                             (4) ตัวซึงมีความยาวทั้งหมด 100 เซนติเมตร 
                             (5) ลูกบิดท าด้วยไม้เนื้อแข็ง กลึงกลมยาวไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร 
                             (6) นมซึงท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งรองด้วยกระดูก หรือพลาสติก มี 9 ลูก 
                             (7) ขึงสาย 4 สาย ใช้สายกีต้าร์ เบอร์ 2 
                             (8) ติดลูกบิดของกีต้าร์ใช้ส าหรับหมุนสายซึง 
                             (9) คุณภาพเสียงดีและระดับเสียงตรงตามมาตรฐานไม่เพ้ียน 
                                 รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อก าหนด 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9          
พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)  

 การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         

 ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

 

 

 

/3.11 ญัตติ... 
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   3.11 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564 

รายการโอนลด 

 แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 
        ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   

        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   82,910.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)         5,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน   77,910.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11   
(กองการศึกษาฯ)  

     รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงาน   การศึกษา 
งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ   ลงทุน 

        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  ซึงเล็กไม้สัก 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)              5,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    5,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซึงเล็กไม้สัก จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

/(1) ซึงขนาด... 
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(1) ซึงขนาดเล็กท าด้วยไม้สักมีความยาวตลอดทั้งตัวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร                                            
(2) ตัวซึงท าด้วยไม้สัก ขุดคว้านที่ตัวให้เป็นโพรง 

                             (3) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 26 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร 
                             (4) ตัวซึงมีความยาวทั้งหมด 100 เซนติเมตร 
                             (5) ลูกบิดท าด้วยไม้เนื้อแข็ง กลึงกลมยาวไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
                             (6) นมซึงท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งรองด้วยกระดูก หรือพลาสติก มี 9 ลูก 
                             (7) ขึงสาย 4 สาย ใช้สายกีต้าร์ เบอร์ 1 และ เบอร์ 2 
                             (8) ติดลูกบิดของกีต้าร์ใช้ส าหรับหมุนสายซึง 
                             (9) คุณภาพเสียงดีและระดับเสียงตรงตามมาตรฐานไม่เพ้ียน 
                                 รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อก าหนด 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9            

พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับที่ 9  (กองการศึกษาฯ) 

           การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          

                     ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

   3.12 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564 

    รายการโอนลด 
 แผนงาน   การศึกษา 
 งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                      งบ   ด าเนินงาน 
                      หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
     ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   
        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   77,910.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (-)         3,800.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  74,110.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร         
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

/เป็นไปตาม...  
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   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

     รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  กลองโป้งโป๊ง 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)        3,800.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    3,800.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองโป้งโป๊ง จ านวน 1 ใบ ราคาใบละ 3,800 บาท 

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
(1) ท าจากไม้เนื้อแข็ง 
(2) ซึงหนังกลองทั้งสองหน้าโยงรัดหน้ากลองทั้งสองด้านด้วยสายหนังหรือเชือก

ดึงเร่งเสียงตั้งเสียงกลอง โอบรอบตัวกลอง 
                             (3) มีขาวางรองรับตัวกลองใช้วางแนวนอนเวลาตี 
                             รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อก าหนด 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 (กองการศึกษาฯ) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9            
พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับที่ 10  (กองการศึกษาฯ)  

   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 

  3.13 ญัตติการพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

    รายการโอนลด 
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ด าเนินงาน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าใช้สอย 

      ประเภทรายจ่าย   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี   
        งบประมาณอนุมัติ 230,000.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน   74,110.00  บาท 
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   จ านวนที่โอน (-)    1,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน  73,110.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
ด้านดนตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร           
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 
 ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 29 ล าดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)  

                        รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
        แผนงาน   การศึกษา 
        งาน   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        งบ   ลงทุน 
        หมวดรายจ่าย     ค่าครุภัณฑ์ 
        ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

      ชื่อครุภัณฑ์  สะล้อใหญ่ไม้ชิงชัน 
        งบประมาณอนุมัติ          0.00  บาท 
   งบประมาณก่อนโอน          0.00  บาท 
   จ านวนที่โอน (+)        1,000.00  บาท 
   งบประมาณหลังโอน    1,000.00  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ  
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสะล้อใหญ่ไม้ชิงชัน จ านวน 1 คัน                             
 ราคาคันละ 1,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) คันทวนท าจากไม้ชิงชันมีความยาวตลอดทั้งตัวไม่น้อยกว่า 68 เซนติเมตร 
(2) กะโหลกท าด้วยกะลามะพร้าวผ่าซีก ปิดหน้าซอด้วยอัดสักมี

เส้นผ่าศูนย์กลางกลางไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร 
                             (3) ลูกบิดไม้กลึงมีด้ามจับหมุนยาวไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร จ านวน 2 อัน 
                             (4) สายท าจากสายลวด สายกีต้าร์เบอร์ 2 - 3  จ านวน 2 สาย 
                             (5) คันชักเป็นหางม้า ท าด้วยสายเอ็นเบอร์ 20 ประมาณ 120 เส้น 1 พวง 
                             (6) ทาแล็คเกอร์ขัดเงาอย่างดีตลอดทั้งตัว 
                             (7) คุณภาพเสียงจะต้องใสไพเราะนุ่มนวล 
                             รายละเอียดอ่ืนเป็นไปตาม อบต.แม่อ้อก าหนด 

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

                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 9         
                     พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับที่ 11  (กองการศึกษาฯ)  
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 การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  

รายละเอียดที่น าเสนอมาเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จึงขอให้สภาฯ แห่งนี้ได้พิจารณาต่อไป 

นายอินตา  เมืองมูล  ตามที่นายก อบต.แม่อ้อ ได้เสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประธานสภาฯ  พ.ศ.2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ตามญัตติที่ 3.3 – ญัตติที่ 3.13        

กระผมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 ต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามแต่อย่างใด  

นายอินตา   เมืองมูล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถาม กระผมขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ  ในญัตติที่ 3.3  - ญัตติที่ 3.13 โดยการยกมือ 

มติที่ประชุม   - อนุมัติ  ด้วยคะแนนเสียง   25  เสียง 
    - ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง    -   เสียง 
    - งดออกเสียง                            1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายอินตา  เมืองมูล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ให้สภารับทราบหรือไม่? 
ประธานสภาฯ 

นายสมคิด  ศรีมูล  1. แจ้งโครงการที่ท าสัญญาแล้วเสร็จมีดังนี้ ม.7,13,19,6,1,8 
นายก อบต.แม่อ้อ  2. โครงการที่ยังไม่ได้ท าสัญญา มี ม.7,15,11,16,12 และโครงการของศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 โครงการ ,โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ อบต.แม่อ้อ 
3. โครงการของ ม.4 เชื่อม ม.12 ที่ได้แจ้งข้างต้น นายกฯ ได้ให้หมู่บ้านยืนยัน

พ้ืนที่ด าเนินการของโครงการ 
นางดวงเดือน  จุ่มดี  สอบถามถึงการด าเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านของ          
ส.อบต. หมู่ที่ 14  ม.14 จะด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ 

นายสมคิด  ศรีมูล  ในส่วนของการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้า
นายก อบต.แม่อ้อ สาธารณะในหมู่บ้าน จะด าเนินการให้แล้วเสร็จทุกโครงการในเดือนกันยายน ซึ่งในการ 

ด าเนินการจะมีแผนการด าเนินงานเป็นห้วงไตรมาส 

นายอินตา  เมืองมูล   มีท่านใดจะเสนอหรือมีข้อซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานสภาฯ 
   กระผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 

 

 

/ผู้จัดท ารายงาน... 
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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.................................................................  




	622e5b477fdac4afd9075307aa719e735b934f95e4b4946289710700b977d4d2.pdf
	b20333d0f2ae03452b1a2172c72f51722956aaad0f27fa74d82252af06490e17.pdf
	c9ae78c15a1aa2a63142051c2922684c6ddfafa48fa8191abb7dc687f2aa264f.pdf

