
                         
                      
 

 
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
ในวันที่  13  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

    ณ ห้องประชมุอาคารเฉลมิพระเกียรติฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ได้นับองค์ประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้
เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และ
ดำเนินการประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3   
ประธานสภา อบต. ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2564 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา  
- คือสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  

นายบุญสม มะโนรพ - ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญ 

นางปีทอง ปู่แสง  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที่ 12            สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปรากฏว่ารายงาน

การประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว ไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใด 

นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อคณะกรรมการได้ชี้แจง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว ไมมี่ 
ประธานสภา  อบต. ข้อผิดพลาด ท่านสมาชิกสภาอบต.จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ

รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่กรณ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 28 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 

 เห็นชอบ       จำนวน      21    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    จำนวน        -     เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน       1     คน 
ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว   

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายบุญสม มะโนรพ   1. ญัตติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประธานสภา  อบต.  งบประมาณ 2565 

- ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) ได้ชี้แจงระเบียบการประชุมพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเรียนเชิญครับ 
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นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เลขานุการสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ 2565 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่   
15 สิงหาคม 
 และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)  

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสอง นั้นให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น    

ข้อ 46  คำอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ทำเป็น
ร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้ใช้ข้อบัญญัติชั่วคราว 

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  

ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้น หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  

ข้อ 48  ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิก 
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สภาท้องถิ่น เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับ
โดย อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการ 
หาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ให้  ดำเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ  

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ ไม่
รับหลักการ  

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติ
ตาม วรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนำเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามลำดับ   

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้  
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด 
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็ นรายข้อและเสนอต่อ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้   
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้  
ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี  การ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจน
การสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน  
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ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับ
การ แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ 
ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่  
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติ
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา  เฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได ้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตาม วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย 
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับ ไว้เท่านั้น  

ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ หรือไม ่

- ขอเรียนชี้แจงเพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบครับ 

นายบุญสม มะโนรพ   ญัตติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ประธานสภา  อบต.  งบประมาณ 2565 
   -ต่อไปขอเชิญ นายกอบต.  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ  
นายก อบต. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

/คำแถลง… 
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                                                    คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์    
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
แม่กรณ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานการณะคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,029,744.20 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 35,866,378.21 บาท 
(ยอดงบประมาณมาจากสินทรัพย์ทั้งหมด โดยเป็นยอดงบประมาณสะสมจริง จำนวน 
8,143,573.75 บาท) 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,808,014.32 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 70,632.77 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.1 รายรับจริง จำนวน 42,239,842.42 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จำนวน 462,387.09  บาท ,หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
104,708.90 บาท ,หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 283,423.64 บาท ,หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 ,หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  344,087.40  บาท , 
หมวดรายได้จากทุน  0.00 บาท ,หมวดภาษีจัดสรร  19,607,709.39 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  21,437,526.00 บาท, 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ จำนวน 220,348.91 บาท 

                    2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 36,761,692.53 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง 12,317,021.26 บาท , งบบุคลากร 13,816,438.81 บาท 
งบดำเนินงาน 6,409,129.10 บาท , งบลงทุน 2,127,780.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน 2,080,323.36 บาท , งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 บาท 

/2.4 รายจ่าย… 
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2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 220,348.91    

บาท 
 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,030,850.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

 
/2.รายจ่าย... 

 
คำแถลงงบประมาณ 

  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
1. รายรับ 

   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 462,387.09 528,000.00 471,100.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 104,708.90 116,200.00 122,900.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 283,423.64 280,000.00 285,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 344,087.40 41,000.00 352,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,194,607.03 965,200.00 1,231,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจัดสรร 19,607,709.39 20,853,000.00 21,169,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

19,607,709.39 20,853,000.00 21,169,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,437,526.00 22,181,800.00 22,100,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,437,526.00 22,181,800.00 22,100,000.00 

รวม 42,239,842.42 44,000,000.00 44,500,000.00 
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2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 12,317,021.26 13,242,080.00 13,904,028.00 

  งบบุคลากร 13,816,438.81 15,961,380.00 15,712,320.00 

  งบดำเนินงาน 6,409,129.10 7,623,915.00 7,496,262.00 

  งบลงทุน 2,127,780.00 4,512,625.00 4,624,590.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,080,323.36 2,640,000.00 2,742,800.00 

  งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,761,692.53 44,000,000.00 44,500,000.00 

     

นายบุญสม มะโนรพ  - สำหรับรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ ภายในองค์การบริหาร 
ประธานสภา  อบต. ส่วนตำบลแม่กรณ์  ได้แก่ สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ขอมอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ชี้แจ้งรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  2565  ที่ได้แจกให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ทุกท่าน  
ต่อไปขอเรียนเชิญครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
เลขานุการสภา อบต. ของแต่ละส่วนราชการ แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 13,904028.00 บาท  แผนงานบริหารทั่วไป 

ตั้งไว้ 9,290,696 บาท งานบริหารงานคลัง 2,933,600.00 บาท  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน ตั้งไว้ 1,580,100.00 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ (ปรากฏตาม
เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565)  

นางสาววัชรา พรรณรังสี- เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
นักวิชาการศึกษาฯ ของแผนงานการศึกษา ตั้งไว้ 1,580,920.00 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  

(ปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565)  

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
เลขานุการสภา อบต. แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 631,000.00 บาท  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ 40,000.00 

บาท แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งไว้ 110,000.00 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ         

/ชุมชน... 
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   ชุมชน  ตั้งไว้ 720,000.00 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ (ปรากฏตามเอกสารร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565)  

นางสาววัชรา พรรณรังสี- เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
นักวิชาการศึกษาฯ ของแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท องค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่กรณ์ (ปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565)  

นายยุทธนา ชูศรีโฉม - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ 2,126,830.00 บาท องค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่กรณ ์(ปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565)  

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
เลขานุการสภา อบต. แผนงานการเกษตร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ (ปรากฏตาม

เอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565)  

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้  

นายสงวน  พรมสุวรรณ - สอบถามงบประมาณใน งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสราง โครงการของบ้าน 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 เวียงหวาย หมู่ที่ 2 บรรจุไว้ หรือไม่ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เบื้องต้นได้ประสานกับส.อบต.ธงชัย ปัญญาชัย   
นายกอบต. ไว้แล้วว่าโครงการของบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 มีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของอบต.  

แม่กรณ์ แต่เนื่องจากโครงการของบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 เป็นโครงการเร่งด่วน จะต้องได้
ดำเนินการอย่างแน่นอน 

นายสงวน  พรมสุวรรณ - ขอขอบคุณท่านนายกอบต. ที่ได้ชี้แจง  
ส.อบต. หมู่ที่ 2   

นายแก้ว  วงค์แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ สอบถามงบประมาณสำรองจ่าย ทำไมตั้งไว้  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 จำนวน 100,000 บาท กลัวจะไม่เพียงพอ หากมีเหตุภัยสาธารณะต่างๆเกิดขึ้น 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ 
นายกอบต.  หากเกิดภัยสาธารณะในพ้ืนที่ ยังมีเงินสะสม เงินทุนสำรอง ที่สามารถนำมาช่วยเหลือพ่ี    
  น้องประชาชนได้ 
นางปีทอง ปู่แสง    - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอแก้ไขรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ส.อบต. หมู่ที่ 12   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 164 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตรงชื่อบ้านนายกริตศร แก้ไขเป็น กริตศกร 

/เรียนประธาน... 
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นายสมศักดิ์ จันทร์ทา  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอแก้ไขรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ส.อบต. หมู่ที่  9            งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 162 โครงการถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กซอย 4/1 ตรงนามสกุลของ นายเจริญ ดีเยี่ยม แก้ไขเป็น นายเจริญ รินเที่ยง 
นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่  

 - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าจะรับหลักการ (วาระที่ 1) 
    แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 เห็นชอบ       จำนวน      21    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน      1      คน 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการวาระท่ี 1 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565    

นายบุญสม มะโนรพ  - ลำดับต่อไป เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบฯ สามารถกำหนด 
ประธานสภา อบต. แต่งตั้ง จำนวน 3 - 7 ท่าน ได้แล้วแต่ที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณาจึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ 

เสนอว่าจะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนกี่ท่าน และขอให้ที่ประชุมสภา
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565  
ว่าจะเสนอแต่งตั้ง  จำนวน 3 ท่าน หรือ 7 ท่าน ขอให้ที่ประชุมลงความคิดเห็น  

นางปีทอง ปู่แสง    - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เสนอว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. หมู่ที่ 12   จำนวน 3 ท่าน 

นายบุญสม มะโนรพ - ขอบคุณครับ มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความ  
ประธานสภา อบต. เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน  

 เห็นชอบ       จำนวน      21   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -    เสียง 
      งดออกเสียง   จำนวน       1   คน 
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 ท่าน 
นายบุญสม มะโนรพ  - เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อ เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 และผู้รับรอง 
ประธานสภา อบต.  จำนวน 2 ท่าน    

นางปีทอง  ปู่แสง    - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  
ส.อบต. หมู่ที่ 12           เสนอ นางสาวธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์      สมาชิกสภา    หมู่ที่ 3 

/ผู้รับรอง... 
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 ผู้รับรอง     1.  นางสุจินต์   ศรีคำ       สมาชิกสภา    หมู่ที่ 5 
       2.  นายสงวน   พรมสุวรรณ            สมาชิกสภา  หมู่ที่ 2 

นายบุญสม มะโนรพ - ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ประธานสภา อบต.  เห็นชอบ       จำนวน      20   เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -     เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน       2     คน 
มติที่ประชุม - ให้ความเห็นชอบ ให้นางสาวธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์   สมาชิกสภา  หมู่ที่ 3 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1   

นายบุญสม มะโนรพ  - เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อ เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 และผู้รับรอง 
ประธานสภา อบต.  จำนวน 2 ท่าน 

นางศศิธร  เครือวงค์        - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ 
ส.อบต. หมู่ที่ 10    เสนอ  นางแสงเดือน  อุปนันชัย            สมาชิกสภา   หมู่ที่ 13 
 ผู้รับรอง     1.  นางสายสัมพันธ์ คำสมุทร      สมาชิกสภา    หมู่ที่ 11 

       2.  นายแก้ว     วงค์แสง            สมาชิกสภา  หมู่ที่  4 
นายบุญสม มะโนรพ  - ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภา อบต.  เห็นชอบ       จำนวน      20    เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    จำนวน        -     เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน        2    คน 
มติที่ประชุม - ให้ความเห็นชอบ ใหน้างแสงเดือน  อุปนันชัย  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 13 เป็น  
  คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายบุญสม มะโนรพ  - เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อ เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 และผู้รับรอง 
ประธานสภา อบต.  จำนวน 2 ท่าน 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  
ส.อบต. หมู่ที่  9            เสนอ  นางมะลิ  แก้ววงค์       สมาชิกสภา  หมู่ที่ 8 
 ผู้รับรอง   1.  นางสุจินต์    ศรีคำ       สมาชิกสภา    หมู่ที่ 5 

             2.  นายแก้ว     วงค์แสง             สมาชิกสภา  หมู่ที่ 4 
นายบุญสม มะโนรพ - ขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภา อบต. เห็นชอบ       จำนวน      18   เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -     เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน       4     คน 

/ให้ความเห็น... 
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มติที่ประชุม  - ให้ความเห็นชอบ ให้นางมะลิ  แก้ววงค์  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 8 เป็น คณะกรรมการ 
  แปรญัตติคนที่ 3 

นายบุญสม มะโนรพ - สรุปที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน  
ประธานสภา อบต.  ประกอบด้วย 

   1.นางสาวธัญญลักษณ์  สิริปรีชาพาณิชย์      สมาชิกสภา    หมู่ที่ 3 
 2.นางแสงเดือน          อุปนันชัย          สมาชิกสภา  หมู่ที่ 13 
 3.นางมะลิ    แก้ววงค์      สมาชิกสภา  หมู่ที่ 8 

นายบุญสม มะโนรพ  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต.  หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

ขอเรียนเชิญครับ  

นายบดินทร์ หงส์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
เลขานุการสภา อบต. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดไว้ว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ  คำแปร
ญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น โดยให้กำหนดวันและเวลารับเรื่องแปรญัตติและให้คณะกรรมการพิจารณา
คำแปรญัตติ ภายในวันที่  ที่กำหนดจนกว่าจะแล้วเสร็จและแจ้งประธานสภาฯ ทราบพร้อม
รายละเอียด เพ่ือจะได้กำหนดให้มีการประชุมวันแปรญัตติและลงมติต่อไป ดังนั้น เมื่อมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่ เรียบร้อยแล้วทั้งสามท่าน  จึงขอนัดท่าน
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  เข้าประชุมหลังเลิกประชุมสภาแห่งนี้เพ่ือคัดเลือก 
ประธาน , เลขานุการ , และคณะกรรมการแปรญัตติ   และขอเสนอที่ประชุมกำหนด
ระยะเวลารับเรื่องแปรญัตติ โดยขอเสนอให้มีการรับเรื่องแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่      
16 - 18 เดือน สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ อบต.แม่กรณ์ หากท่านสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอคำ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ทำเป็นหนังสือและมีสมาชิก อบต.รับรอง       
อย่างน้อย 2 ท่าน โดยสามารถยื่นได้ตามวันเวลาและสถานที่   ที่ได้กำหนด ในรายละเอียด
เพ่ิมเติม ทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติจะมีหนังสือแจ้งท่านประธานสภาฯ ทราบ 
เพ่ือนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2564 วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต่อไป  

ที่ประชุมมีมติ   - รับทราบ 

/สอบถาม... 
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นายบุญสม มะโนรพ  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต.   หรือไม่ ถ้าไม่มีขอไประเบียบวาระต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ  2. ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561  -  2565)  เพิ่มเติม  
ประธานสภา อบต.         ครั้งที่  3/2564   
 - ขอเชิญนายกอบต.ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติการพิจารณา 
นายกอบต.   ร่างแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  -  2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  3/2564  

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  
2561 หมวด  4“ ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้และให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านการพิจารณาได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
นั้น 

เหตุผล 
บัดนี้   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่    

3/2564  ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561  -  
2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  3/2564 ต่อไป 

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่  3/2564  

 
/1.1โครงการ... 
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1.1  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่  3/2564 (แบบ ผ.02)  มีจำนวน 6 โครงการ งบประมาณ  1,274,400. - บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันสี่ร้อยถ้วน) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ    
 ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน 3 โครงการ 
งบประมาณ  1,094,400.- บาท ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 
ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 19.00 ม. หนา 0.15 ม.  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  76.00 ตร.ม. สถานที่ บริเวณพ้ืนที่
การเกษตรของนางจิ๋น  ศิริชมภู  

จุดที่ 2 ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว 9.10 ม.  หนา 0.15 ม.  
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  40.00 ตร.ม. สถานที่ บริเวณพ้ืนที่การเกษตรนางนาง สง่าวงค์          
บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1  งบประมาณ  36.40 บาท  งบประมาณ  69,200  บาท 

     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม.
รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง  พร้อมป้ายโครงการ  จุดเริ่มต้นบ้าน
นายสาโรจน์ ปัญโยแสง  บ้านเลขที่ 18 ถึงถนนสายหลังสำนักสงฆ์ป่าสักทอง  บ้านป่าสัก
ทอง หมู่ที่ 13  งบประมาณ  225,200 บาท 

3. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ใน
ความรับผิดชอบของกองช่าง  งบประมาณ  800,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน 1 
โครงการ งบประมาณ  100,000 บาท ดังนี้ 

-  โครงการจัดตั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11  
งบประมาณ  100,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
/5.1แผนงาน... 
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5.1  แผนงานเคหะและชุมชน   จำนวน 2  โครงการ งบประมาณ  
80,000 บาท ดังนี้ 

1.  โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตำบลแม่กรณ์  
งบประมาณ  30,000 บาท 

2.  โครงการ "Big Cleaning Day  ประจำปี งบประมาณ  2564"    
งบประมาณ  50,000 บาท 

 -ขอที่ประชุมสภาได้โปรดพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนต่อไปครับ 

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 
 - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  
 พิจารณาแล้ว มีมติฯ  ดังนี้    
     เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน      1       คน 
มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561  -  2565)  เพ่ิมเติม  
 ครั้งที่  3/2564 

นายบุญสม มะโนรพ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภา  อบต.  3. ญัตติเรื่อง ขอโอนเพิ่มงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่  

ขอเชิญ นายกอบต.  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต. เรื่อง  ขอโอนเพิ่มงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27  ความว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทำให้มีลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 
 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ(สำนักปลัด) 

ครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน และ 
/ครุภัณฑ์... 
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ครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ขอโอนเพ่ิม
งบประมาณ ดังนี้ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2 core)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  1.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จำนวน  1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cash Memory  
รวมในระดับ (Level)เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความหลัก(Ram)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4  GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  

1TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จำนวน  1  หน่วย   
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366×768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า  3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า  3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI  หรือ VGA  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface)  แ บ บ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE 802.11b , g , n)  และ  

Blutooth 
แผนงานบริหารทั่วไป (001110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ด้านบริหาร

ทั่วไป (00100)  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณ 
16,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย
ที่แนบมาพร้อมนี้) 

  รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  16,000 บาท  (หนึ่งหมื่นหกพัน  
บาทถ้วน)                                          

เหตุผล 
 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ(กองคลัง) 

/โครงการ... 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอโอนเพิ่มงบประมาณ โครงการฯ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดซื้อ ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดตู้ 5 ฟุต  

จำนวน 1 หลัง ราคาหลังละ 6,500 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      - ตู้ เอกสารเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดตู้ 5 ฟุต กว้าง 149 
เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร  สูง 87 เซนติเมตร ประตูแบบบานเลื่อนมือจับฝัง พร้อม
กุญแจล็อค ภายในมีแผ่นชั้นวาง 2 แผ่น และสามารถปรับระดับได้ จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
                     2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ดังนี้ 
           - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ 
นาฬิกาได้  ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถใน  การประมวลผลสูงในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย 
                     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 MB   
                    - มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดกีว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
                    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
                    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
                    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                    - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                    - สามารถใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n, ac) และ 
Bluetooth 
                    3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  
(หน้าจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียด ดังนี้ 

/มีหน่วย... 
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                    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ ในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย  
                    - มีหน่วยประมวลผลกลาง มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 12 MB  
                   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
                   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
                   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
                   3) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่ มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
                   - มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า  8 GB 
                    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
                   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
                   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                   - มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
                   - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
                   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล 

 4. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
                   แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท      
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ดังนี้ 

                              - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 

(ppm)  
/สามารถพิมพ์... 
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                   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
                              - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  128 MB 

                  - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า      
1 ช่อง 

         - มีช่องเชื่อมติอแบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

                      - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
                   - สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, Legal และ Custom ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัล 

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  

รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  61,400 บาท (หกหมื่นหนึ่ง 
พันสี่ร้อยบาทถ้วน)                                         

เหตุผล 

 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ(กองช่าง) 
  ตามที่ได้รับแจ้งจากราษฎรในตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เรื่องขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ  (ตามสำเนาหนังสือจากหมู่บ้าน     
ที่แนบมาพร้อมนี้) และกองช่างได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนประมาณราคาดังรายละเอียด 
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์ขอโอนเพิ่มงบประมาณ โครงการฯ ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 10 

 ปริมาณงาน  
1.1 ก่อสร้างรางระบายน้ ำ ขนาดปากรางกว้าง 0 .30 เมตร ยาว 40.00 เมตร                
ลึก 0.50 เมตร 

 1.2 งานรื้อและเทถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15      
  เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 47Q569656,2194840 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ   
  47Q569648,2194872 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบท่ี อบต.กำหนด   

/สถานที่... 
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 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นบ้านนางภาศรี ทิพย์นพคุณ บ้านเลขที่ 26 จุดสิ้นสุดบ้าน      
นายอมรพงษ์ ตุ๋ยยวง บ้านเลขท่ี 24 บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง  

 จังหวัดเชียงราย  
  งบประมาณ 146,528.70 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบแปด
บาทเจ็ดสิบสตางค์)  (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้ 
 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12  

           (ซอยบ้าน นายดูลา ปอวา) 
  ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
180.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ  พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
NE576295,2196797 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ NE576338,2196782  
สถานที่ก่อสร้าง ซอยนายดูลา ปอวา บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 102,339.41 บาท (หนึ่งแสนสองพันสามร้อย
สามสิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมา
พร้อมนี้) 

 3. โครงการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย   
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
       1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ 
       2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 

                                                    - มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
                                                                                            /มีช่องเชื่อม... 
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   - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
      - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง                                                                           
                      - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ                                    
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth 
  งบประมาณ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  (รายละเอียดตาม
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)              

รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน  270,868.11บาท  (สองแสน  
  เจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 

เหตุผล 
 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานสำนักงาน        
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ขอโอนเพิ่มงบประมาณ ดังนี้ 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน หลัก (2 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
       - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1หน่วย 

                    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768                       
  Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
                    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                    - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

                                   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ       
  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า1ช่อง 

/สามารถใช้... 
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                                  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)  
            และ Bluetooth  

            งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  (รายละเอียด
ตามบัญชี โอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)  

รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน        
 บาทถ้วน)   
นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 
 - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  
 พิจารณาแล้ว มีมติฯ  ดังนี้    
     เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบการโอนเพิ่มงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายบุญสม มะโนรพ 4. ญัตติเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและสถานที่ตั้งจุดดำเนินการก่อสร้าง  
ประธานสภา  อบต. โครงการขยายเขตวางท่อประปาภูเขาห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 ขอเชิญ นายกอบต.  ได้ชี้แจงต่อ

ที่ประชุมสภาฯ  
นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต.  เรื่อง  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรมิาณงานและสถานที่ตั้งจุดดำเนนิการก่อสร้าง โครงการขยายเขต

วางท่อประปาภูเขาห้วยนำ้ริน หมู่ที่ 10 รายละเอียดดังต่อไปนี้    

 หลักการ 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
 งบประมาณ ข้อ 29 ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายจ่ายใน 

 งบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้    
 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและสถานที่ตั้งจุดดำเนินการก่อสร้าง

โครงการขยายเขตวางท่อประปาภูเขาห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10 ตามมติประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564               
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วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การโอนงบประมาณ ตั้งจ่าย
รายการใหม่และตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

กองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และสถานที่ตั้งจุดดำเนินการ
ก่อสร้าง โครงการขยายเขตวางท่อประปาภูเขาห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10  
รายละเอียดโครงการฯ เดิม 

ปริมาณงาน ฝายคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร พร้อมวางท่อ พีวีซี ยาว 1,940 เมตร  พิกัดฝาย 47Q570778, 2195337 และ 
พิกัดวางท่อ เริ่มต้น 47Q570778,2195337 จุดสิ้นสุด 47Q569928,2194456 พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด สถานที่ก่อสร้าง ห้วยน้ำริน บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 
10 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน  269,200 บาท (สอง
แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง 

 ปริมาณงานวางท่อคอนกรีต ขนาด 1.00 เมตรพร้อมฝาปิดจำนวน 
5 ท่อน 2 แถว พร้อมวางท่อ พี วีซี  ยาว 2,008 เมตร พิกัดฝาย 47 Q570342, 
2 1 9 5 6 5 7  แ ล ะพิ กั ด ว า งท่ อ  เริ่ ม ต้ น  4 7 Q570342,2 1 9 5 6 5 7  จุ ด สิ้ น สุ ด 
47Q569928,2194456 พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด สถานที่ก่อสร้าง 
ห้วยน้ำริน บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เป็นเงิน  269,200 บาท  (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ตามที่ได้รับแจ้งจากราษฎร บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กรณ์ 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่องขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างฝายกั้นน้ำและ       
เดินท่อประปาห้วยน้ำริน เนื่องจากทางหมู่บ้านปางริมกรณ์ ได้รับความเดือดร้อน เรื่องน้ำ
อุปโภค - บริโภค ซึ่งต้องการฝายกั้นน้ำห้วยน้ำริน พร้อมเดินท่อประปา PVC องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ได้ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่  ออกแบบและประมาณราคา
โครงการฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทางหมู่บ้านได้ขอย้ายจุดที่จะก่อสร้างฝายใหม ่
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เนื่องจากจุดที่จะทำการก่อสร้างใหม่มีปริมาณแหล่งน้ำมากกว่าจุดที่จะก่อสร้างฝายเดิม 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎร เพ่ือแก้ไขปัญหาให้น้ำอุปโภค – บริโภค   
มีความเพียงพอต่อความต้องการของราษฎรในพ้ืนที่   

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  269,200 บาท  (สองแสนหกหมื่นเก้า
พันสองร้อยบาทถ้วน)  

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 
 - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  
 พิจารณาแล้ว มีมติฯ  ดังนี้    
     เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและสถานที่ตั้งจุดดำเนินการก่อสร้าง    
  โครงการขยายเขตวางท่อประปาภูเขาห้วยน้ำริน หมู่ที่ 10  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. และพนักงานทุก 
นายก อบต. ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และสมาชิก สภาอบต. ทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบญัตติ

การประชุมในวันนี้  

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา อบต. (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559และแก้ไข 
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของ   
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้ เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ แก้ ไขแล้ว             
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขคำผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
หรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
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จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่  
1/2564  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (เอกสารปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

นายวันชัย อุดแบน   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เนื่องจากชาวบ้านได้มาแจ้งเรื่องการติดตั้ง       
ส.อบต.หมู่ที่ 13 ไฟแดงตรงปากทางเข้าบ้านหมู่ที่ 13 เกรงว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จะขอให้ย้ายหรือ

ทำเป็นแบบแขวนได้หรือไม่ และได้มีการทดลอง ใช้ไฟ ทำให้หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบใน
หมู่บ้านไฟดับ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงส.อบต. วันชัย อุดแบน หมู่ที่ 13 ใน 
นายก อบต. การก่อสร้างถนนทางหลวง มีการออกแบบมาแล้ว ปัจจุบัน ยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่สามารถจะ

ระบุปัญหาได้ ต้องรอให้มีความเสร็จสมบูรณ์ก่อนถึงจะประสานว่าการใช้งานเกิดปัญหา
อย่างไร ส่วนกรณีไฟฟ้าขัดข้องนั้น สามารถที่จะประสานไปยังทางหลวง หรือการไฟฟ้า ได้
เลยหรือทำหนังสือมายังอบต.แล้วทางอบต.จะได้ทำหนังสือประสานให้ 

นายบุญสม มะโนรพ - ทางหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ได้มีการออกแบบและทำการประชาคม              
ประธานสภา  อบต. มาแล้ว ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ อาจจะได้รับผลกระทบสำหรับผู้สัญจรไปมา แต่ถ้าถนนเสร็จ

น่าจะได้รับความสะดวกสบาย สัญจรไปมาได้อย่างคล่องตัว  

นางปีทอง  ปู่แสง    - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ทางหมู่บ้านฝากขอบคุณท่านนายกอบต. 
ส.อบต. หมู่ที่ 12           ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาถนนในหมู่บ้าน และนำรถกระเช้าไปตัดต้นไม้ข้างทางให้

หมู่บ้านเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณท่านนายกอบต. ที่ได้ให้ความ 
ส.อบต. หมู่ที่  9             ช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ต้องกักตัวเนื่องจากเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง และทางหมู่บ้านได้

แก้ปัญหาน้ำโดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลเรียบร้อยโดยความร่วมมือของหมู่บ้านและท่าน
นายกอบต.ได้สมทบงบประมาณให้ความช่วยเหลือ 

นางศศิธร เครือวงค์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกอบต. ทุกท่าน  
ส.อบต. หมู่ที่  10 และท่านนายกอบต. ทีไ่ด้พิจารณาอนุมัติ ปรับปรุงถนนซอย 9 และโครงการห้วยน้ำริน           

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. สภาฯ เรียนเชิญได้ 

ปรากฏว่า   - ไม่มีผู้ใดสอบถาม  
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นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ข้าพเจ้าฯ จึงขอปิดการประชุม 
ประธานสภา อบต.   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564          
 ในวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไว้เพียงเท่านี้  และนัดหมายการประชุมสภา สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 เดือน สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป            
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอบคุณนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

เลิกประชุมสภาฯ เวลา   11.40  น. 
      ลงชื่อ              ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

             (นายบดินทร์  หงษ์หิน) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 
 
ลงชื่อ          ลงชื่อ                 ลงชื่อ         
         (นายแก้ว  วงค์แสง)                        (นายวรพล กันธุระ)                  (นางปีทอง   ปู่แสง) 
   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ   

ขอรับรองว่าสภาอบต.แม่กรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้แล้วในการประชุมสมัย.........................
สมัยที่.............ครั้งที่...............เมื่อวันที่....................................................  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

          ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ                                          
 (นายบุญสม   มะโนรพ) 

                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
 

 

 


