บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.๒๕60
วัน อังคาร ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
...................................
ผู้มาประชุม
1. นายจารัส โป่งอ้วน
2. นายเฉลียว มาหวัน
3. นายพศวีร์ บุตรคา
4. นายสวาท วงค์เทพ
5. นายนุลักษณ์ วงค์คา
6. นายบัญชา แสนระแหง
7. นายตา จาวรรณะ
8. นายอ้วน อินระน๊ะ
9. นายชัย วงศ์ตา
10. นายนพดล วรรณดี
11. นางสาวทองเหรียญ ธรรมโท๊ะ
12. นายถนอม แสงมุขดา
13. นายบุญเลิศ วรรณ์คา
14. นายอรรถกร ดิโพ
15. นายศุภกร สันติภราดรกุล
16. นางสาวสารวย โปธิ
17. นายจักรี ใจนาง
18. นายสุรินทร์ หงษ์หิน
19. นางณัฐกานต์ ถาคาวงค์
20. นายสมเกียรติ์ วงค์ตา
21. นายสุพจน์ สมะนาชัย
22. นายอินทร หล่อเถิน
23. นายสมบูรณ์ บุญมาก
24. นายจาเริญ มาฤทธิ์
25. นายวิเชียร บุญมา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู9่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 12
26. นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน
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26. นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน
27. นางรัชนี เชื้อเมืองพาน
28. นายมงคล ทรายน้อย
29. นางศรีนวล ธรรมวัน
30. นายยรรยง ชัยวุฒิ
31. นายสมเพชร แก้วคามูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ 17

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวันชาติ ศิริภัทรนุกลู
2. นายสวัสดิ์ ปินตา
3. นายกองชัย ธรรมสุทธิ์
4. ส.ต.สมศักดิ์ กองจาย
5. ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ นิติกร
6. นางเอื้อมอารีย์ เงินใส
7. น.ส.กรณ์กาญจณ์ กรจิราวัจน์
8. นายวิฑูรย์ ปัญญานวน
9. นางกาญจนา ปันชุม
10. น.ส.ปรีชญา กุณะจันทร์
11. นายวัจชลณ์ ขุนติ๊บ
12. นายอลงกรณ์ อารามกูล

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
(แทน)ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น.
เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุม นายพศวีร์ บุตรคา ตาแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สูน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ ว่าครบ
องค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ
นายจารัส โป่งอ้วน ตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ขึ้นทาหน้าที่ประธานในที่ ประชุม
ประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุม

/…ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ฯ
แจ้งต่อที่ประชุมถึง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายเพลิง
พระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานและสั่งการ
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้สมพระเกียรติและถือเป็นเรื่องสาคัญ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สูน ในเบื้องต้นทราบว่าทางผู้บริหารได้ให้ส่วนงานวิชาการเกษตร สานักปลัด ฯ จั ดเตรียมเมล็ดพันธ์ดอก
ดาวเรืองและปอเทืองไว้แล้วจานวนหนึ่งอยู่ระหว่างวางแผนว่าจะลงมือปลูกวันใด ที่ไหน อย่างไร นั้นจะได้หารือ
ต่อที่ประชุมในวาระอื่น ๆ ต่อไป ขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งรัฐบาลได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกดอกดาวเรืองและรวมถึงดอกไม้
อื่น ๆ ที่มีสีเหลืองและมีสภาพทนแดดทนฝน ถ้าหากจัดการได้ดีตามวงรอบการเจริญเติบโต(สาหรับดาวเรือง
มี ว งรอบการเจริ ญ เติ บ โตตั้ ง แต่ ป ลู ก จนออกดอกประมาณ 60 วั น ) เป็ น ไปได้ ใ ห้ อ อกดอกช่ ว งระหว่ า ง
วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560 นี้
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เลขานุการสภาฯ

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ทีป่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
จานวน 30 เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
ญัตติที่ 3 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561
วาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

ประธานสภาฯ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพื่อประโยชน์แก่การ
/…พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
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พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ตามนัยของระเบียบที่กล่าวอ้าง กล่าวสรุปก็คือ ในวาระที่ 1 นี้ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติและลงมติรบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว แต่ก่อนที่จะลงมติรับหลักการ
ต้องให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ที่ประสงค์จะอภิปราย อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว
และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน แถลงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ร่วมกันพิจารณา ทั้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ที่
ประสงค์จะอภิปราย ได้อภิปรายในเรื่องนั้น ๆ ก่อนลงมติรบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต่อไป
นายก อบต.
ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน บัดนี้ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อีกครั้งหนึง่ ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 75,761,850.96 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 21,637,945.21 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 31,208,676.07 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน -0- โครงการ รวม -0- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 6 โครงการ รวม 324,034.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง จานวน -0- บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
(1) รายรับจริง จานวน 76,480,698.39 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน 1,772,664.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน 887,532.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน 441,141.23 บาท
/…....หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน
0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 197,775.56 บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 26,365,481.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 46,816,103.00 บาท
(2) เงินอุดที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 642,707.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 53,809,239.63 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
19,365,534.50 บาท
งบบุคลากร
จานวน
17,951,900.00 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
11,249,393.13 บาท
งบลงทุน
จานวน
1,052,212.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
4,190,200.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 582,220.00 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 2,333,400.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากทุนสารองเงินสะสม 0.00 บาท

/……คาแถลงงบประมาณ
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2.1 รายรับ
หมวดรายรับ
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่า ปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจั ดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

รายรับจริง
ปี 2559

ประมาณการ ปี
2560

ประมาณการ ปี
2561

1,967,251.92
924,610.00
485,214.74
0.00
414,220.00
0.00
3,791,296.86

1,440,000.00
723,000.00
350,000.00
0.00
300,000.00
0.00
2,813,000.00

1,630,000.00
764,600.00
400,000.00
0.00
350,000.00
0.00
3,144,600.00

30,057,699.15
30,057,920.83

23,187,000.00
23,187,000.00

25,855,400.00
25,855,400.00

23,412,118.00
23,412,118.00

57,000,000.00
57,000,000.00

57,000,000.00
57,000,000.00

57,261,114.01

83,000,000.00

86,000,000.00

รายจ่ายจริง ปี
2559

ประมาณการ ปี
2560

ประมาณการ ปี
2561

2,398,038.70
19,078,552.00
14,297,239.51
4,682,128.49
15,000.00
4,404,748.00
44,875,707.21
44,875,707.21

23,664,200,00
25,258,975.00
21,354,825.00
8,314,000.00
18,000.00
4,390,000.00
83,000,000.00
83,000,000.00

24,624,900.00
26,828,798.00
21,323,442.00
8,601,360.00
20,000.00
4,601,500.00
86,000,000.00
86,000,000.00

2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

/….บันทึกหลักการและเหตุผล
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน
ยอดรวม(บาท)
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
20,633,390.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,116,720.ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
23,609,010.แผนงานสาธารณสุข
4,481,700.แผนงานสังคมสงเคราะห์
1,092,740.แผนงานเคหะและชุมชน
2,003,000.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
717,500.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1,270,000.ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5,238,800.แผนงานการเกษตร
1,212,240.ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
24,624,900.งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
86,000,000.-ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนและโดยอนุมัติของนายอาเภอฝาง
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 86,000,000 บาท

/....ข้อ 4 งบระมาณรายจ่ายทัว่ ไป
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ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 86,000,000 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม(บาท)
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
20,633,390.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1,116,720.ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
23,609,010.แผนงานสาธารณสุข
4,481,700.แผนงานสังคมสงเคราะห์
1,092,740.แผนงานเคหะและชุมชน
2,003,000.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
717,500.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1,270,000.ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5,238,800.แผนงานการเกษตร
1,212,240.ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
24,624,900.งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
86,000,000.ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน มีหน้าทีร่ ักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่............................................................
(ลงนาม)
( นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
อนุมัติ / เห็นชอบ
(ลงนาม).....................................................
(..................................................)
นายอาเภอฝาง
/…ประธานสภา
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ประธานสภา ฯ
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ได้ชี้แจงรายละเอียดร่าง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญ
สอบถามหรือจะอภิปรายก็เชิญได้
เมื่อที่ประชุมได้เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สมาชิกทุกท่านหมดข้อสงสัยในข้อบัญญัติและไม่มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย โอกาสนี้จึงขอมติ รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

30
1

เสียง
เสียง
เสียง

ประธานสภา ฯ
เมื่อรับหลักการแล้ว ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
ข้อ 49 ญัตติรา่ งข้อบัญญัติทสี่ ภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด
และที่ประชุมสภาท้องถิน่ จะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย
ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดัวยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิน่ มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการใน
หน้าทีข่ องสภาท้องถิ่น ดังนี้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
/…สมาชิกสภาท้องถิ่น
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สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่กาจัดจานวน เว้นแต่ในที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 12 ให้นาความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 109 วรรค 2 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ
จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในลาดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจานวนที่พึงมี
ตามข้อ 49 กาหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สูน ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมระบุจานวนด้วยว่าจะเลือกกี่
คน การเลื อ กคณะกรรมการแปรญั ตติ ให้ เป็ นไปตามข้ อ 107 แห่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554กล่าวคือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สูน หรือนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนเป็น
ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สูน เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และการเลือกให้เลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน
แล้วจึงเลือกกรรมการแปรญัตติคนถัดไปจนครบ 7 คน และในโอกาสนี้ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สูน เสนอความคิดเห็นว่าจะให้มีคณะกรรรมการแปรญัตติเป็นจานวนกี่คน
นายอินทร หล่อเถิน ส.อบต. หมู่ที่ 10

กระผมขอเสนอให้มีกรรมการแปรญัตติจานวน 7 คนครับ
ผู้รับรอง ได้แก่ 1.นายสุพจน์ สมะนาชัย ส.อบต. หมู่ที่ 9
2.นายถนอม แสงมุขดา ส.อบต. หมู่ที่ 5

ประธานสภา ฯ
ผู้ใดจะเสนอจานวนคณะกรรมการแปรญัตติจานวนอื่น ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกาหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจานวน เจ็ดคน ขอเชิญยกมือ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ลาดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1
/....นายสวาท วงค์เทพ ส.อบต. หมู่ที่ 1

11
นายสวาท วงค์เทพ ส.อบต. หมู่ที่ 1 กระผมขอเสนอ นายสมเกียรติ์ วงค์ตา
ประธานสภา

ขอผู้รับรองจานวน 2 คนครับ

นายนุลักษณ์ วงค์คา ส.อบต. หมู่ที่ 1 ยกมือรับรอง
นายศุภกร สันติภราดรกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 ยกมือรับรอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม
กระผมขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ

ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จานวน 29 คน
รวมประธานสภา,และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม

ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายสมเกียรติ์ วงค์ตา
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญเสนอครับ

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

นายถนอม แสนมุขดา ส.อบต. หมู่ที่ 5 กระผมขอเสนอ นายตา จาวรรณะ
ประธานสภา

ขอผู้รับรองจานวน 2 คนครับ

นางทองเหรียญ ธรรมโท๊ะ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ยกมือรับรอง
นางสาวสารวย โปธิ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ยกมือรับรอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม
กระผมขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,
และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายตา จาวรรณะ
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2
/…..มติที่ประชุม

12
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญเสนอครับ

นางณัฐกานต์ ถาคาวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 8 ดิฉันขอเสนอ นายสวาท วงค์เทพ
ประธานสภา

ขอผู้รับรองจานวน 2 คนครับ

นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน ส.อบต. หมู่ที่ 13 ยกมือรับรอง
นายสุรินทร์ หงษ์หิน ส.อบต. หมู่ที่ 8 ยกมือรับรอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม
กระผมขอมติที่ประชุมครับ
12

เลขานุการสภาฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,
และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายสวาท วงค์เทพ
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญเสนอครับ

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

นายนุลักษณ์ วงค์คา ส.อบต. หมู่ที่ 4 กระผมขอเสนอ นางรัชนี เชื้อเมืองพาน
ประธานสภา

ขอผู้รับรองจานวน 2 คนครับ

นายถนอม แสนมุขดา ส.อบต. หมู่ที่ 5 ยกมือรับรอง
นายอินทร หล่อเถิน ส.อบต. หมู่ที่ 10 ยกมือรับรอง
/…..ประธานสภา

13
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม
กระผมขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,
และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนางรัชนี เชื้อเมืองพาน
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชิญเสนอครับ

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

นายนพดล วรรณดี ส.อบต. หมู่ที่ 4 กระผมขอเสนอ นายสมเพชร แก้วคามูล
ประธานสภา

ขอผู้รับรองจานวน 2 คนครับ

นางศรีนวล ธรรมวัน ส.อบต. หมู่ที่ 16 ยกมือรับรอง
นายจักรี ใจนาง ส.อบต. หมู่ที่ 7 ยกมือรับรอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม
กระผมขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,
และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ
เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลื อกนายสมเพชร แก้วคามูล เป็น
กรรมการแปรญัตติ คนที่ 5
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 เชิญเสนอครับ
/.....นางศรีนวล ธรรมวัน ส.อบต. หมูท่ ี่ 16

14
นางศรีนวล ธรรมวัน ส.อบต. หมู่ที่ 16 ดิฉันมขอเสนอ นายมงคล ทรายน้อย
ประธานสภา

ขอผู้รับรองจานวน 2 คนครับ

นางรัชนี เชื้อเมืองพาน ส.อบต. หมู่ที่ 14 ยกมือรับรอง
นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน ส.อบต. หมู่ที่ 13 ยกมือรับรอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม
กระผมขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,
และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายมงคล ทรายน้อย
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 เชิญเสนอครับ

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

นายสมเกียรติ์ วงค์ตา ส.อบต. หมู่ที่ 9 กระผมขอเสนอ นายชัย วงค์ตา
ประธานสภา

ขอผู้รับรองจานวน 2 คนครับ

นายจาเริญ มาฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 12 ยกมือรับรอง
นายสวาท วงค์เทพ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ยกมือรับรอง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม
กระผมขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,
และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายชัย วงค์ตา
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7
/…..,มติที่ประชุม

15
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ประธานสภา ฯ

กล่าวสรุป ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 คนแล้ว ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

นายสมเกียรติ์ วงค์ตา
นายตา จาวรรณะ
นายสวาท วงค์เท
นางรัชนี เชื้อเมืองพาน
นายสมเพชร แก้วคามูล
นายมงคล ทรายน้อย
นายชัย วงค์ตา

สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 17
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 16
สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 3

ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เป็นผูน้ ัดประชุมคณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ค รั้ ง แรก เพื่ อ เลื อ กประธานกรรมการและเลขานุ ก าร ตามนั ย ข้ อ 109 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ในโอกาสนี้ ขอให้ที่ประชุมกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ประกอบข้อ 45 วรรคสาม กล่าวคือ ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และให้กาหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูนมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และขอให้สมาชิกทุกท่าน พิจารณาและ
เสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ ให้เป็นไปตามระเบียบดัง กล่าว เสนอกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
นายสวาท วงค์เทพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 1 เสนอในที่ประชุม
กาหนด วัน เวลา รับเรื่อง เสนอคาแปรญัตติ ดังนี้
/…..1. วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม
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1. วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น.
2. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น.
3. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น.
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่ม กระผมขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภาฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,
และเลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม
กาหนด วัน เวลา รับเรื่อง เสนอคาแปรญัตติ
ตามที่นายสวาท วงค์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 1 เสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

30
1

เสียง
เสียง
เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา ฯ นาเรียนที่ประชุมว่า เมื่อได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว
ตามข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด หากสมาชิกท่านใดจะยื่นเรื่องขอ
เสนอคาแปรญัตติให้เสนอภายในวันและเวลาที่กาหนด และในการประชุมครั้งต่อไปสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ ขอกาหนดการประชุม ใน วัน
อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เวลา 09.00 น. ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน จะทาหนังสือเชิญประชุมเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เท่านั้น เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รับคาแปรญัตติภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความคิดเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ก่อนเวลา 10.00
น. ของวันที่ศุกร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้ดาเนินการรายงานผลการแปรญัตติ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ สูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

/…..ระเบียบวาระที่ 3
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ระเบียบวาระที่ 3 (ต่อ) ญัตติที่ 2 การพิจารณาอนุมัติรายการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27
ประธานสภาฯ

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดรายการ
โอนงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมทราบก่อนพิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในสมัยประชุมนี้
นายก อบต.
ผู้บริหารขอเสนอรายการโอนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการให้สภา ฯ
พิจารณาอนุมัติ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 บัญญัติไว้ ความว่า
“ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น “ ส่วนราชการทีข่ อโอน ได้แก่ สานักปลัด จานวน 1 รายการ
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ส่วนราชการ สานักปลัด จานวน 1 รายการ
รายการที่ 1
โอนเพิ่ม โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ พัดลมโรงงาน จานวน 5 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อัดลมโรงงาน ใบพัดเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว
ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ วงเงินงบประมาณ 11,450.-บาท
โอนลด จากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ตั้งไว้ 100,000.-บาท คงเหลือก่อนอนลด 16,565.-บาท โอนลด
11,450.-บาท คงเหลือหลังโอน 5,115.-บาท

/….เหตุผลประกอบการพิจารณา
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เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากครุภัณฑ์สานักงาน รายการพัดลมโรงงาน
ไม่ได้ตั้งไว้แต่มีความจาเป็นต้องใช้ในงานบริการชุมชนและสังคมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงขออนุมัติโอนเพิม่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอื่น กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ
เลขานุการสภา ฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภา ฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 28 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภา ฯ

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2560 ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ จัดซื้อพัดลมโรงงาน จานวน 5 ตัว
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 11,450.-บาท

มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

30
1

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 (ต่อ) ญัตติที่ 3 การพิจารณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพิ่มเติม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน(พ.ศ.2560-2561)
ที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่ 7.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
โครงการที่ 1 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(พิธีถวายดอกไม้จันทน์)
ดาเนินการห้วงปี 2560 วงเงินงบประมาณ 50,000.-บาท
ประธานสภาฯ

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน(พ.ศ.2560-2562)
ให้ที่ประชุมทราบก่อนพิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายก อบต.
ตามที่ได้รับการแจ้งประสานจากที่ทาการปกครองอาเภอฝางในการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พิธีถวายดอกไม้จันทน์) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้
/….โดยขอรับเงินอุดหนุน
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โดยขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอาเภอฝาง ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สูนจะต้องอุดหนุน เป็นวงเงิน 50,000.-บาท ซึ่งการจะ
สามารถอุดหนุนงบประมาณได้นั้นจะต้องพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามเงิ่อนไขที่
กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4 (4) คือ ต้องบรรจุโครงการนั้นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปี ห้ามจ่าย
จากเงินสะสม หรือ เงินกู้ ดังนั้น จึงเสนอต่อสภา ฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพิ่มเติมโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(พิธีถวายดอกไม้จันทน์) วงเงิน 50,000.-บาท
อุดหนุนให้ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 7.3 การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ดาเนินการในห้วงปี 2560
ขอได้โปรดพิจารณาครับ
ประธานสภา ฯ
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอื่น กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ
เลขานุการสภา ฯ
ขณะนี้ มี ส มาชิ ก สภา ฯ อยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จานวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภา ฯ
เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พิธีถวายดอกไม้จันทน์) วงเงิน 50,000.-บาท อุดหนุนให้ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางที่ 7.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ดาเนินการในห้วงปี 2560 เชิญลงมติครับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง

30
1

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
- เลขานุการนายก ฯ ชี้แจงเรื่องโครงการคลองส่งน้าแม่สูนน้อย
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกต้นไม้ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
- หารือกรณีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม
- ผอ.กองช่างชี้แจงเรื่องการดาเนินการติดตั้งไฟกิ่ง
/....ปิดประชุมเวลา
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ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายพศวีร์ บุตรคา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม
.........................................
(นายตา จาวรรณะ)

........................................
(นายชัย วงค์ตา)

............................................
(นายสมเกียรติ์ วงค์ตา)

ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจารัส โป่งอ้วน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู

