
 
 
 
ท่ี  ชม ๘๓๐๐๑(สภ)/ว 024               องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
         อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ 

       28  กุมภาพันธ ์๒๕๖3 

เรื่อง     แจ้งประกาศและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ ์

เรียน กํานันตําบลแม่สูน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตําบลแม่สนู 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2563  จํานวน    ๑    ฉบับ 

ด้วย ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจําปี พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 ได้มีมติให้กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประจําปี 2563 และ วันเริ่มสมัยประชุมประจําปี พ.ศ. 2564 นั้น 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการกําหนดสมัยประชุม  
ดังกล่าวเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่วมในการประชุมสภา ฯ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วยพร้อมนี ้

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

              (นายจํารัส  โป่งอ้วน) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด   
งานกิจการสภา 
โทร,โทรสาร  ๐-๕๓๘๘-๔๑๙๖ ต่อ ๑๘ 
http://www.maesoon.go.th 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 



 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
เรื่อง  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2563  

และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป 

**************************************** 

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ได้มีมติเม่ือครั้งการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1
ประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2563 และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของ
ปีถัดไป โดยกําหนดไว้รวม 4 สมัย ดังนี ้
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับข้อ ๑๑ (๓) และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2554  จึงประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2563 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.2564)ให้ทราบ ดังนี ้

1. สมัยสามัญ ประจําปี 2563 

สมัยประชุม สมัยท่ี 2 มีกําหนด 15 วัน 
   ตั้งแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2563    

สมัยประชุม สมัยท่ี 3 มีกําหนด 15 วัน 
ตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ถึง 25 สิงหาคม 2563  

สมัยประชุม สมัยท่ี 4 มีกําหนด 15 วัน 
ตั้งแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563 
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2. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2564 

สมัยประชุม สมัยท่ี 1 มีกําหนด 15 วัน 
ตัง้แต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 25 กุมภาพันธ ์2564 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 

 

 

 
      (  นายจํารัส    โป่งอ้วน ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่สูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาํปี พ.ศ.๒๕63 

วัน จนัทร ์ที่ 24 เดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

................................... 
ผู้มาประชุม 

1. นายจํารัส   โป่งอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
2. นายเฉลียว  มาหวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
3. นายพศวีร์  บุตรคํา   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
4. นายสวาท   วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 1 
5. นายนุลักษณ์  วงค์คํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 1 
6. นายบัญชา  แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 2 
7. นายตา  จาวรรณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 2 
8. นายอ้วน  อินระน๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 3 
9.  นายนพดล  วรรณด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 4 
10. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 4 
11. นายถนอม  แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 5 
12. นายบุญเลิศ  วรรณ์คํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 5 
13. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 6  
14. นายศุภกร  สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 6 
15. นางสาวสํารวย  โปธ ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 7 
16. นายจักรี  ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สนู หมู่ 7 
17. นายสุรินทร์  หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 8 
18. นางณัฐกานต์  ถาคําวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 8 
19. นายสมเกียรติ์  วงค์ตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 9 
20. นายอินทร  หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 10 
21. นายสมบูรณ์  บุญมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 11 
22. นายจําเริญ  มาฤทธิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 12 
23. นายวิเชียร  บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 12 
 
 

/.......24. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน 
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24. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวนี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 13 
25. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 14 
26. นายมงคล  ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 16 
27. นางศรนีวล  ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 16 
28. นายยรรยง  ชัยวุฒ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 17 
29. นายสมเพชร  แก้วคํามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน หมู่ 17 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
2. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
3. สิบตรีสมศักดิ์  กองจาย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
4. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางธารญา เรือนติปิน   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

เริม่ประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

 เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุม นายพศวีร์ บุตรคํา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
ตรวจสอบองค์ประชุม จากรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ 
เม่ือพบว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบ ฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนเข้า
ห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ นายจํารัส  โป่งอ้วน ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ข้ึนทํา
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ   กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ  
   ตลอดจน ข้าราชการพนักงานส่วนตําบลท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ก่อนเข้าสู่วาระเพ่ือการพิจารณาจะขอแจ้งประชาสัมพันธต์่อท่ีประชุมดังนี ้
**แนะนําตัวบุคลากรท่ีโอนย้ายเข้ามารับราชการในองค์การบริหารสว่นตําบล 
แม่สูน นางธารญา เรือนติปิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน** 
**แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง สู้หมอกควัน  
RUN FOR FANG 2020 ครั้งท่ี 2 ท่ีอําเภอฝางได้จัดข้ึน มีกําหนดจะปล่อย 
ตัวในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ รับสมัครตั้งแต่ 20 มกราคม 2563  

 
 
        /…ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 
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ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อได้ท่ี งานธุรการ หรือ โดยตรงท่ีสํานักงาน 
อําเภอฝาง**        

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2562  
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 

นายพศวีร์  บุตรคํา ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา ฯ  ส่วนตําบลแม่สนู สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62  เม่ือวันท่ี 25   
   ธันวาคม ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้นําตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามลําดับไปจนถึงหน้า 
   สุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยคําใดแล้วละก็ขอ 
   ใหท่้านรีบเสนอเพ่ือขอมติท่ีประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ท่ีประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 

นายจํารัส  โป่งอ้วน เม่ือท่ีประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว  
ประธานสภา ฯ  มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งท่ี 
   ผ่านมาหรือไม่  ขอโปรดเสนอ 

นายจํารัส  โป่งอ้วน เม่ือไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม ๒๕62 ท่ีผ่านมาขอให้ยกมือ 
   ข้ึนพ้นศีรษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การรับรองด้วย   

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       28  คน 
สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 

   เป็นอันว่าท่ีประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 เป็นเอกฉันท์ 

 
 
 
         /....ระเบียบวาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเพื่อพิจารณา   
3.1 การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 21 

ประธานสภาฯ  ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
   สภาท้องถ่ินพ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัย 

ประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป ี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําของปีถัดไปและระยะเวลา 
ของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินนํา 
ปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ 11  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เม่ือสภาท้องถ่ินมีมติแล้วใหป้ระธานสภาท้องถ่ินทําเป็น 
ประกาศของสภาท้องถ่ินพร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานักงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกรณีท่ีไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ี
ไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมี 
ความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญประจําปีท่ีกําหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุม 
สามัญประจําปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได ้

ประธานสภาฯ           ก่อนท่ีจะให้สมาชิกสภา ฯ พิจารณาขอหารือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนงานของ 
          องค์การบริหารส่วนตําบลว่าในรอบปี 2563 มีข้อราชการใดท่ีมีความสําคัญจะต้อง 
          เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา ฯ บ้าง 

นักวิเคราะห์ ฯ           กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
        ในรอบปี พ.ศ.2563 นีมี้ข้อราชการท่ีสําคัญท่ีจําเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจาก      
        สภา ฯ ดังต่อไปนี ้

ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน = ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พุทธศักราช 2537 ส่วนท่ี 1 มาตรา 46 (1) 

ช่วงเดือนสิงหาคม = ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 หมวด 3 ข้อ 23 
(กําหนดให้เสนอต่อสภา ฯ ภายใน 15 สิงหาคม) 

 
          /….ช่วงเดือนธันวาคม 
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ช่วงเดือนธันวาคม =   1. รายงานผลและเสนอขอความเห็นซึ่งได้จากการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ ฯ ว่าด้วยการจัดทําแผน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (กําหนดให้รายงาน ครั้งเดียว ภายในธันวาคม)  
2. รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา  
ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  
ส่วนท่ี 2 มาตรา 58 / 5 วรรค 5 ( กําหนดใหร้ายงานเป็นประจําทุกปี ) 

ประธานสภาฯ            เม่ือท่ีประชุมได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วกระผมจึงขอนําปรึกษาต่อท่ีประชุม  
ในการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563 ในโอกาสนี้ ขอเชิญ 
ท่านสมาชิกเสนอความคิดเห็นข้ึนมาได้ก่อนการพิจารณาลงมติ เชิญครับ 

สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 2 เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอเสนอ ให้กําหนด 3 สมัย ของป ี 
(นายตา จาวรรณะ) พ.ศ.2563 เป็นเดือนพฤษภา , สิงหาคม และ ธันวาคม  

ส่วนสมัยแรกของปีถัดไป(2564) ขอเสนอเป็น เดือนกุมภาพันธ์ครับ 

สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 9 กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี 2 
(นายสมเกียรติ์ วงค์ตา) ในเรื่องของการกําหนดห้วงเดือนท่ีมีความเหมาะสม จะขอเสริมในเรื่องการกําหนด 
   จํานวนวันในแต่ละสมัยประชุม จากเดิมกําหนด 15 วัน วันท่ี 11 – 25 นั้นมีความ 
   เหมาะสมแล้ว ครับ 

ประธานสภาฯ            สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญนะครับ ... หากไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
           ใด ๆ ในการกําหนดสมัยประชุม กระผมจะขอขานรายละเอียดก่อนจะเปิดให้ท่านได ้
           ลงมติ ดังนี้นะครับ 

กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563 กําหนด 3 สมัย 
    สมัยท่ี 2 กําหนดวันท่ี 11 – 25 พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 15 วัน 
    สมัยท่ี 3 กําหนดวันท่ี 11 - 25  สิงหาคม 2563  มีกําหนด 15 วัน 

สมัยท่ี 4 กําหนดวันท่ี 11 - 25  ธันวาคม 2563  มีกําหนด 15 วัน 
และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ พ.ศ. 2564  

สมัยท่ี 1 กําหนดวันท่ี 11 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีกําหนด 15 วัน 
   ขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 
 
 
          /....เลขานุการสภา ฯ 
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เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชกิสภา ฯ อยู่ในท่ีประชุม จํานวน 27 คน รวมประธานสภา, 
และเลขานุการสภา จํานวนท้ังหมด 29 คน ครบองค์ประชุม 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  28 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ              เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมในการกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2562 และ  
วันเริ่มประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป(พ.ศ.2563) ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ.2547  
หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 ดังต่อไปนี้ 
กําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ.2563 กําหนด 3 สมัย 

   สมัยท่ี 2 กําหนดวันท่ี 11 – 25 พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 15 วัน 
   สมัยท่ี 3 กําหนดวันท่ี 11 - 25  สิงหาคม 2563  มีกําหนด 15 วัน 

สมัยท่ี 4 กําหนดวันท่ี 11 - 25  ธันวาคม 2563  มีกําหนด 15 วัน 

และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปีสมัยแรกของ พ.ศ. 2564  
สมัยท่ี 1 กําหนดวันท่ี 11 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 มีกําหนด 15 วัน 

ประธานสภาฯ              เป็นอันสรุปได้ว่าสภา ฯ ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดสมัยประชุม  
ประจําปี พ.ศ.2563 และ สมัยประชุมแรกของ ปี พ.ศ. 2564 เป็นท่ีเรียบร้อย  
ต่อไปจะได้จัดทําเป็นประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบ ฯ  

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

3.2 การขอความเห็นชอบ : การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการ : พฒันาแหล่งน้ําห้วยป่าเม่ียงเพิ่ม 

 
 
        /….ศักยภาพการบริหารจัดการต้นน้ํา 
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ศักยภาพการบริหารจัดการต้นน้ําโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ  
บ้านใหม่โป่งผา กับ บ้านแม่สูนหลวง วงเงินงบประมาณ..130,000.-บาท  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง อบต.แม่สูน) 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ชี้แจงรายละเอียดรายการ 
   เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( 2561 -2565 ) ให้ท่ีประชุมทราบก่อน 

พิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.  ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอฝาง ได้จัดการ 

อบรมเชิงปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีขยาย 
ผลโครงการร้อยใจรักษ์ ประจําปี 2563 ( หลักสูตรท่ี 2 ศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน )  
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตําบลละ 20 คน โดยกําหนดจะจัดให้มีข้ึน  
ในช่วงระหว่างวันท่ี 28 - 30 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยทาง 
ทีมงานผู้ประสานจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  
สืบสานแนวพระราชดําริ ได้นัดหมายให้มีการซักซ้อมเตรียมการก่อนถึงวันอบรม  
ในวันท่ี 20 มกราคม 2563 โดยท่ีประชุมได้ทบทวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําใน 
พ้ืนท่ีบ้านใหม่โป่งผาเป็นโครงการนําร่อง 
ต่อมา : ทีมงานผู้ประสานงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง 
พระ สืบสานแนวพระราชดําริ ประกอบด้วย 
1. นายผดุงศักดิ์ เบญจศีล หัวหน้าพ้ืนท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระจังหวัดเพชรบุร ี
เบอร์โทรติดต่อ 093-1359301 
2. นางสาวพิมลรัตน์ พ่ึงเงิน นักพัฒนาทางเลือก สังกัดปิดทองหลังพระเบอร์โทร

ติดต่อ 095-4564127 
3. นายบุลิน ยั่วยวน รักษาการหัวหน้าฝ่ายติดตามโครงการเร่งด่วน สังกัดรากแก้ว 

เบอร์โทรติดต่อ 064-4892059 
4. นายประหยัด ห่อทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําร ิ
ร่วมกับ : ทีมงานกองช่าง , งานนโยบายและแผน ของ อบต.แม่สูน พร้อมท้ัง  
ผู้นําหมู่บ้าน , สมาชิกสภา ฯ ในพ้ืนท่ีนําร่อง หมู่ท่ี 13 บ้านใหม่โป่งผา และ  
หมู่ท่ี 1 บ้านแม่สูนหลวง ลงสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได ้
ของโครงการ เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมาสรุปได้ว่าโครงการ 
พัฒนาเร่งด่วน ( Quick win ) จะดําเนินการ 2 จุด ได้แก่ 1. ก่อสร้างฝายหินก่อ  

 
 
 
         /….ณ บริเวณลําเหมือง 
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ณ บริเวณลําเหมืองใกล้กับอ่างเก็บน้ําห้วยป่าเม่ียง(ฝายโรงเรียนเดิม) 2. พัฒนา 
ระบบการไหลเวียนแหล่งน้ําซับ ณ บริเวณสระกักเก็บน้ํา ขนาดพ้ืนท่ี 2 งาน  
พร้อมท้ังวางท่อประปาภูเขา ขนาด ∅ 3 นิ้ว , และขนาด ∅ 2 นิ้ว  
...เชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันท้ัง บ้านใหม่โป่งผา  
และ บ้านแม่สูนหลวง และอาจขยายผลออกไปสู่พ้ืนท่ีรับน้ําใกล้เคียงต่อไป 
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบ ต่อสภา ฯ ในการเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว บรรจ ุ
เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 

นําเรียนต่อสภา ฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม 
    หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
    ด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในท่ีประชุม จํานวน 26คน รวมประธานสภา, 
   รองประธานสภา ฯ และ เลขานุการสภา จํานวนท้ังหมด 29คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา ฯ           เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบ การเพ่ิมเติม 
   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน จํานวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นอํานาจ 

หน้าท่ีของสภา ฯ ตามบทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 ส่วนท่ี 1 มาตรา 46 (1) และ ระเบียกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ( ฉบับท่ี 3 )  
พุทธศักราช 2561 ข้อ 10 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  28 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าสภา ฯ เห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ําห้วยป่าเม่ียงเพ่ิม 
ศักยภาพการบริหารจัดการต้นน้ําโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ  
บ้านใหม่โป่งผา กับ บ้านแม่สูนหลวง วงเงินงบประมาณ..130,000.-บาท  
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่าง อบต.แม่สูน) 

 
         /….3.3 การขอความเห็นชอบ 
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3.3 การขอความเห็นชอบ : การรับบริจาคท่ีดิน ส่วนท่ีติดกับด้านทิศตะวันตก  
ของท่ีดิน นส.3 เล่มท่ี 17 หน้า 56 เลขท่ี 278 ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 1 บ้านแม่สูนหลวง  
ตําบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 2 งาน 77 ตารางวา  
จากนายสมคิด บริกัปปกุล 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ชี้แจงรายละเอียดรายการ 
   รับบริจาคท่ีดิน ให้ท่ีประชมุทราบก่อนพิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณ โครงการจัดซื้อท่ีดิน ไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   เพ่ือจัดซื้อท่ีดิน น.ส. 3 เลขท่ี 278 โซน 05 บล๊อค N ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง  
   จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนเนื้อท่ีประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ราคาไร ่

ละ 500,000.-บาท รวมวงเงินงบประมาณ 3,443,750.-บาท ซึ่งต่อมาได ้
ขออนุมัติต่อสภา ฯ ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ 
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน  
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในคราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี  
พ.ศ. 2561 เม่ือวัน จันทร์ ท่ี 24 กันยายน 2561 และ ขออนุมัติขยายเวลา 
การเบิกจ่าย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย 
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคสอง ในคราวการประชุม  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ประจําปี พ.ศ. 2562 เม่ือวัน จันทร์ ท่ี 25 กันยายน 2562  
และในท่ีสุดก็สามารถดําเนินการจัดซื้อผ่านข้ันตอนการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จไป เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2562  ในราคาสุทธิ 3,400,000.-บาท ซึ่งใน
กระบวนการข้ันตอนดังกล่าว มีการรังวัดท่ีดินแล้วพบว่า มีเนื้อท่ีส่วนเกินจากเอกสาร 
น.ส. 3 เลขท่ี 278 (ในเอกสาระบุไว ้ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา) 

   ซึ่งผู้ขายได้ยินยอมมอบส่วนท่ีเกิน (จํานวน 2 งาน 77 ตารางวา) ให้แก่องค์การ 
   บริหารส่วนตําบลแม่สูน ( ตามสําเนาเอกสารท่ีแนบท้าย ) ดังนั้นจึงขอความ 
   เห็นชอบต่อสภา ฯ ในการรับเอาท่ีดินบริจาค เนื้อท่ี 2 งาน 77 ตารางวา นี้  

ท้ังนี้เป็นการถือปฏิบัติ ตามแนวทางตามหนังสือประทับตราของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 1628 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 
ความว่า“ กรณีการรับมอบพัสดุท่ีมีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดหุรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทํา 

 
 
         /….การดังกล่าวมีเงื่อนไข 
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การดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสด ุ
หรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน ..” ( รายละเอียด 
ตามสําเนาเอกสารท่ีแนบท้าย ) 

นําเรียนต่อสภา ฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม 
    หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
    ด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในท่ีประชุม จํานวน 26 คน รวมประธานสภา, 
   รองประธานสภา ฯ และ เลขานุการสภา จํานวนท้ังหมด 29 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา ฯ           เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบ การรับบริจาคท่ีดิน  
   เนื้อท่ี 2 งาน 77 ตารางวา จากนายสมคิด บริกัปปกุล ตามท่ีผู้บริหารได้แถลง 
   รายละเอียดให้ทราบไปแล้ว เชิญลงมติครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  28 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าสภา ฯ เห็นชอบการรับบริจาคท่ีดิน เนื้อท่ี 2 งาน 77 ตารางวา 
จากนายสมคิด บริกัปปกุล ตามท่ีผู้บริหารได้แถลง ข้ันตอนต่อจากนี้  
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9  
( ลงบัญชี / ทะเบียน / บํารุงรักษา ฯลฯ ต่อไป ) 

3.4 การขออนุมัติ : โอนและเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ : ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
พ.ศ.ท้องถิ่น 2541 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับท่ี 2 , 3 ) พ.ศ. 2543  
ข้อ 29  

ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน ชี้แจงรายละเอียดรายการขออนุมัต ิ
   โอนและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563  

ให้ท่ีประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
 
         /….นายวันชาต ิ
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านจากการ 
นายก อบต.แม่สูน ดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2562 พบว่า 

มีบางส่วนราชการมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ในอํานาจอนุมัติของสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 , 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน การโอนงบประมาณ 
รายจ่าย จํานวนท้ังสิ้น 1 รายการ ดังต่อไปนี ้

ส่วนราชการ : สํานักปลัด 

รายการท่ี 1 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานท่ัวไป แผนงาน :  
การรักษาความสงบภายใน งาน : ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
รายการ : จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
ขนาด 4 นิ้ว กําลัง 3 แรงม้า จํานวน 1 ชุด  
(รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย)  
โอนเพ่ิมจํานวน 17,475.-บาท 

โอนลด จาก  

1. ด้าน : บริหารงานท่ัวไป แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป  
งาน : บริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทราย 
จ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ  
รายการ : โครงการ อบต. พบประชาชน โอนลดจํานวน 9,000.-บาท 

2. ด้าน : การเศรษฐกิจ  แผนงาน : งานการเกษตร  
งาน : ส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  
ประเภท เงินเดือนฝ่ายประจํารายการ : เงินเดือนพนักงาน  
โอนลดจํานวน 8,475.-บาท 

 
 
 

/….นายจํารัส 
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นายจํารัส โป่งอ้วน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ   เม่ือไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
 
นายพศวีร์  บุตรคํา ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม จํานวน 26 คน รวมประธานสภา,  
เลขานุการสภา ฯ         รองประธานสภา ฯ และเลขานุการสภา จํานวนท้ังหมด 29 คน ครบองค์ประชุม  

นายจํารัส โป่งอ้วน เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุม ในการอนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจําปี 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ  

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ  28  เสียง 
ไม่อนุมัติ            - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจํารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน มีมตอินุมัติ 
ประธานสภา ฯ  การโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 
   การขออนุมัติโอนมีเพียง 1 รายการ ต่อไปเป็นรายการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

คําชี้แจงเชญิผู้บริหารแถลงต่อครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ตามท่ีไดข้ออนุมัติจ่ายเงินสะสมจ่ายเงินสะสมต่อสภา ฯ ในการประชุมสมัย 

วิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 26 และ 30 ตุลาคม 2563  
ท่ีผ่านมา ภายหลังพบว่าได้มีการประกาศใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สําหรับใช้อ้างอิงราคา 
ครุภัณฑ์แทนฉบับเดิม ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติรายการจัดซื้อจัดซื้อ 
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี  
หรือ กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคา 
คันละ 2,400,000.-บาท มีราคาเท่าเดิมแต่รายละเอียดท่ีระบุคุณสมบัต ิ
แตกต่างไปจากเดิม จึงขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังนี ้

   คําชี้แจงเดิม 

   ส่วนราชการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ด้าน : บริการชุมชนและสังคม แผนงาน : เคหะและชุมชน  
งาน : กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
/….งบลงทุน 
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รวม 1 รายการ วงเงินท่ีขอจ่าย 2,400,000.-บาท รายละเอียด ดังนี ้
รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย ราคาคันละ 2,400,000.-บาท จํานวน 1 คัน  
ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์กําหนด( ฉบับ เดือนธันวาคม 2561  
รายการท่ี 8.3.2 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 3 หน้า 60 

** คุณลักษณะในฉบับ ธันวาคม 2561 ** 

8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี  
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต ์
2) แบบอัดท้าย 

(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 
(2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า 

4.50 มิลลิเมตร 
(3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม 
(4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย

กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 

คําชี้แจงใหม่ 

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ด้าน : บริการชุมชนและสังคม แผนงาน : เคหะและชุมชน  
งาน : กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รวม 1 รายการ วงเงินท่ีขอจ่าย 2,400,000.-บาท รายละเอียด ดังนี ้
รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย ราคาคันละ 2,400,000.-บาท จํานวน 1 คัน  

 
 

/….ตามบัญชีราคา 
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ตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์กําหนด( ฉบับ เดอืนธันวาคม 2562  
รายการท่ี 8.3.2 คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 76 - 77 )  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ลําดับท่ี 3 หน้า 60 

** คุณลักษณะในฉบับ ธันวาคม 2562 ** 

8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี  
หรือกําลังเครือ่งยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต ์
2) แบบอัดท้าย 

(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 
(2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า 

4.50 มิลลิเมตร 
 

(3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่า 6,000 กิโลกรัม และ
น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไม่ต่ํากว่า 12,000 กิโลกรัม 

(4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย
กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชญิครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม 
    หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
    ด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในท่ีประชุม จํานวน 26 คน รวมประธานสภา, 
   รองประธานสภา ฯ และ เลขานุการสภา จํานวนท้ังหมด 29 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา ฯ           เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติท่ีประชุมในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
   งบประมาณรายจ่าย รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ฯ ท่ีได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  

ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563 ตามท่ีผู้บริหารได้แถลง 
   รายละเอียดให้ทราบไปแล้ว เชิญลงมติครับ 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ  28 เสียง 
   ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 

/….ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าสภา ฯ อนุมัตเิปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่าย  
รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ฯ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

**แจ้งกําหนดการ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนท่ี ตามโครงการ  
อบต.พบประชาชน ประจําปี 2563 ** 

1. วันอังคาร ท่ี 25 ก.พ. 2563  สถานท่ี : วัดเทพประสิทธิ์ปางสัก  
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย หมู่ท่ี 2 บ้านปางสัก 
หมู่ท่ี 10 บา้นสันมะเฟือง และ หมู่ท่ี 12 บ้านสันมะม่วง 

2. วัน พฤหัสบดี ท่ี 27 ก.พ. 2563 สถานท่ี : วัดล้องอ้อ  
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย   
หมู่ท่ี 5 บ้านล้องอ้อ และ หมู่ท่ี 14 บ้านสันติพัฒนา 

3. วัน ศุกร์ ท่ี 28 ก.พ. 2563  สถานท่ี : วัดสันปูเลย  
ตั้งแตเ่วลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย   
หมู่ท่ี 4 บ้านสันป่าแดง และ หมู่ท่ี 13 บ้านใหม่โป่งผา 

4. วัน จันทร์ 2 มี.ค. 2563 สถานท่ี : ศาลาอเนกประสงค์หนองดินแดง  
ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย หมู่ท่ี 11 บ้านสันป่าเก๊ียะ  

5. วัน พุธ ท่ี 4 มี.ค. 2563 สถานท่ี : วัดวิเวกการาม  
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 3 บ้านแม่สูนน้อย และ หมู่ท่ี 8 บ้านนิคม : เพชรไพฑูรย ์

6. วัน พฤหัสบดี ท่ี 5 มี.ค. 2563 สถานท่ี : วัดแม่สูนหลวง  
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 บ้านแม่สูนหลวง 

7. วัน ศุกร์ ท่ี 6 มี.ค. 2563 สถานท่ี : วัดชัยเกษม  
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย 
หมู่ท่ี 6 บ้านต้นส้าน และ หมู่ท่ี 15 บ้านใหม่ชัยเกษม 

8. วัน จันทร์ ท่ี 9 มี.ค. 2563 สถานท่ี : วัดสันดินแดง  
ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย หมู่ท่ี 9 บ้านสันดินแดง 

 
/….9. วัน อังคาร 
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9. วัน อังคาร ท่ี 10 มี.ค. 2563 สถานท่ี : วัดหนองยาว 
เวลา 9:00 น. ประชาชนผู้รับบริการประกอบด้วย หมู่ท่ี 7 บ้านหนองยาว  

ท้ังนี้ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจําปี 2563 ได้กําหนดกิจกรรมท่ีจะออก 
ให้บริการแก่ประชาชนตําบลแม่สูน โดย อบต.แม่สูน ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมตําบล ฯ ,  

 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง , และส่วนราชการภายใน ได้แก่ กองคลัง , สํานักปลัด ฯ  
กองช่าง , กองสาธารณสุข ฯ และ กองการศึกษา ฯ ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
- รับฟังปัญหา ความต้องการ รับเรื่องร้องทุกข์ คลินิกยตุิธรรม 
และบริการให้คําปรึกษาปัญหากฎหมาย  
- บริการขอข้ึนทะเบียนกลุ่มอาชีพ, ข้ึนทะเบียนรับเบี้ย 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิด (รายใหม่) ,รับสมัครสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
- แจกกล้าไม้, น้ําหมักไส้ปลา, เมล็ดพันธุ์ผัก อบรมให้ความรู้ใน 
การทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง, ให้คําปรึกษาเรื่องแมลง โรคพืชและด้านการเกษตร 
- การขอรับใบรับรองการตรวจสถานท่ีก่อสร้างอาคาร   
ให้คําปรึกษากฎหมายก่อสร้าง ควบคุมอาคาร น้ํามันเชื้อเพลิง 
และบริการยื่นคําร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
- รับชําระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  
- การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
รณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟมในชุมชน และแจกปุ๋ยหมัก 
- ตรวจวัดความดัน 
- อบรมให้ความรู้ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
- บริการตัดผมฟรี 
- บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 ฯลฯ 

   จึงขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามกําหนดการดังกล่าว  

ท่ีประชุม  **ทราบ**  

   **ผู้บริหารฝากให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกแห่งว่า 
ควรกําหนดวิสัยทัศน์ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนท่ีของตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางระบบและวางแผนพัฒนาแหล่งน้ํา** 
 

 
/….**พัฒนาสังคมและความ 
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**พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่แจ้งประสานว่าจะจัดสรร
 งบประมาณสําหรับการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสําหรับผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีตําบล 

แม่สูนเพ่ิมข้ึนอีก 10 หลังขอให้เตรียมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและอํานวยความ 
สะดวกด้านข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ีด้วย** 
**กองช่างชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประสานงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ดําเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งมีข้ันตอนท่ีจะต้องขออนุญาตให้เป็นท่ี 
เรียบร้อยก่อนนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและอีกช่องทางหนึ่งก็คือการประสาน 
ขอความอนุเคราะห์ไปยังบ่อน้ํามันฝาง(กรมพลังงานทหารฯ)** 
**หารือสถานการณ์ภัยแล้งท่ีย่างกลายเข้ามาขณะนี้พบว่าหลาย ๆ พ้ืนท่ีเริ่มขาด 
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค น้ําจากลําเหมืองท่ีมาจากต้นน้ําแม่สูน ไม่ไหลมาถึงพ้ืนท่ี 
ตอนล่างเห็นควรเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ( ท่ีประชุมนัดหมาย 
เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 นี้ )** 
**ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบ 
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟ ในพ้ืนท่ีเกษตรภาคเหนือ 
ปี 2563 ของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดให้มีข้ึนในวันท่ี 7 มีนาคม 
 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ณ บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 17 บ้านหนองยาวเหนือ** 
**สมาชิกสภา ฯ กล่าวขอบคุณในการมีส่วนร่วมงานบุญเลื่อนสมณศักดิ์พระครู 
สัญญาบัตร พระครุวิวิตธรรมวัฒน ์และ งานบุญเสนาสนะ(กุฎิสงฆ์)วัดวิเวกการาม 
 หมู่ท่ี 3 บ้านแม่สูนน้อย เม่ือวันท่ี 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมา** 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                       (นายพศวีร์  บุตรคํา) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
    .........................................               ........................................             ............................................ 
       (นายตา จาวรรณะ)                         (นายอ้วน อินระน๊ะ)                   (นายสมเกียรติ์  วงค์ตา) 
 
 
             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายจํารัส   โป่งอ้วน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 




