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ผู้มาประชุม 

1. นายจ ารัส   โป่งอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
2. นายเฉลียว  มาหวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายพศวีร์  บุตรค า   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. นายสวาท   วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู หมู่1 
5. นายนุลักษณ์  วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู1่ 
6. นายบัญชา  แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู2่ 
7. นายตา  จาวรรณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู2่ 
8. นายอ้วน  อินระน๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู หมู3่ 
9. นายชัย  วงศ์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู3่ 
10. นายนพดล  วรรณด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู4่ 
11. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู4่ 
12. นายถนอม  แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู5่ 
13. นายบุญเลิศ  วรรณ์ค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู5่ 
14. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู6่  
15. นายศุภกร  สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู6่ 
16. นางสาวส ารวย  โปธิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู7่ 
17. นายจักร ี ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู7่ 
18. นายสุรินทร์  หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู8่ 
19. นางณัฐกานต ์ ถาค าวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู8่ 
20. นายสมเกียรต์ิ  วงค์ตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู9่ 
21. นายสุพจน ์ สมะนาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู9่ 
22. นายอินทร  หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู1่0 
23. นายสมบรูณ์  บญุมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่11 
24. นายจ าเริญ  มาฤทธิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่12 
25. นายวิเชียร  บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่12 
26. นางขวัญปวีณ ์ โรจน์รวีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่13 
 
 
         27. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน 
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27. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่14 
28. นายมงคล  ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่16 
29. นางศรีนวล  ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่16 
30. นายยรรยง  ชัยวุฒ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่17 
31. นายสมเพชร  แก้วค ามลู  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน หมู่17 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกลู  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายสวัสดิ์  ปินตา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. ส.ต.สมศักดิ ์ กองจาย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
5. น.ส.ปรีชญา กุณะจันทร ์  นักจัดการงานทั่วไป 
6. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
นายพศวีร์ บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ  ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 ขอ
กราบเรียนเชิญครับ 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้มี
เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน ก่อนอื่น
กระผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณารายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน ประจ าปี 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 ห้วงเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 
31 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งความเห็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลให้สภาฯ
รับทราบก่อนด าเนินการปิดประกาศให้ประชาชนทรายภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ข้อ13  ก่อนเรามาเริ่มระเบียบวาระการประชุมฯดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1 
 
 
ประธานสภาฯ 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 การร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์ของอ าเภอฝาง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
- ในวันที ่26 ตุลาคม 2560 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลแม่สูน เข้า
ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬาอ าเภอฝาง ร่วมกับทาง 
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อ าเภอฝาง ทุกภาคส่วนของอ าเภอฝาง โดยทั้งนี้ อบต.แม่สูน ได้คิวในการถวายฯในภาค
เช้าตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00 น.และทางอ าเภอฝางมีรถบริการรับ-ส่ง ตามจุดต่างๆที่
ก าหนดไว้โดยสายใต้ มีต าบลแม่งอน ต าบลแม่สูน ต าบลแม่ข่า ต าบลแม่ค่ะ คือ แม็คโคร 
ต าบลสันทราย ห้างเทสโกโลตัส สาขา ต าบลเวียง และตลาดนัดวันพุธ โดยรถจะออก
บริการต้ังแต่ 06.00-24.00 น.  
1.2  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 
 -แจ้งว่าตามที่สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูนครบวาระลง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นั้น ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ข้อ 2กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่พ้น
จากต าแหน่งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในอปท.ทุกแห่งที่ต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบ
วาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งอปท. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปยังคง
อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฎิบัติหน้าที่ต่อไป โดยให้มีจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งอปท. 
นั้น ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ งหรือพ้นจากต าแหน่งใน
ภายหลังเพราเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกภาท้องถิ่นๆ
เท่าที่มีอยู่โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งอปท.หรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 
1.3  การร่วมงานวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 
- ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นวันปิยะมหาราช ขอความร่วมมือส.อบต.ต าบลแม่สูนทุก
ท่านเข้าร่วมถวายพวงมาลาเพื่อส านึกและร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของรัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่า
การอ าเภอฝาง เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
สมัยวิสามัญ ที่ 2/2560 ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่  18 กันยายน ๒๕60   

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่  18 กันยายน ๒๕60  ขอให้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน นายพศวีร์  บุตรค า ได้น าตรวจรายงานการ
ประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯจะลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบด้วย 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

กราบเรยีนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม   
ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่ 18 กันยายน   พ.ศ. ๒๕60 
โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้าสุดท้าย  หากท่านสมาชิกสภา 
ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วก็ขอให้ท่านรีบเสนอเพื่อขอมติที่ประชุมสภาแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป 
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    ที่ประชุม รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 
นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว มีท่าน
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม ่ ขอ
โปรดเสนอ 

   -  ไม่มี   - 
  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 18 กันยายน ๒๕60 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะเชิญ
เลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   

  มติที่ประชุม มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       30  คน 
สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

จึงเป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ 18 กันยายน  
๒๕60  ครั้งที่ผ่านมา ผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท าประกาศเพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ 
ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป   

  ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปี 

2560 รอบตุลาคม ห้วงเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม -31 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งความเห็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลให้สภาฯรับทราบก่อนด าเนินการปิดประกาศให้
ประชาชนทรายภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
++++++-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขอเชิญเรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ได้แจ้งผลการ
ติดตามแผนพัฒนา(รอบเดือนตุลาคม)พร้อมความเห็นประกอบจากคณะกรรมการ ครับ 

  นายวันชาติฯ 
นายกอบต.ฯ 

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนทุนท่าน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต่อไปนี้กระผมกระผมขอเสนอรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น ประจ าปี 2560 ห้วง
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลให้สภา ฯรับทราบก่อนด าเนินการปิดประกาศให้
ประชาชนทราบภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 ข้อ 13 ดังนี ้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย) 
                                                                                /กล่าวโดยสรุป........... 
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กล่าวโดยสรุป : การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
ห้วงเวลาต้ังแต่เดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูนสามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านในภาพรวม คือคิดเป็น 78.78 % 
ของวงเงินงบประมาณและคิดเป็น 77.87 % ของจ านวนโครงการ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น ได้แสดงความเห็นจาก
ผลการติดตามและประเมินผล ฯ ดังนี ้

1.ควรจัดให้มีการคัดกรองโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาที่จะจัดท าหรือ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเน้นให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการเบิกจ่ายจริงและ
ค านึงถึงเงื่อนไขประกอบอันเป็นสาระส าคัญ เช่น ขอบเขตอ านาจหน้าที่  ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้เบิกจ่ายได้มากน้อยเพียงใด แบบที่ใช้ ราคาที่อ้างอิง ก่อนน าบรรจุเข้า
สู่แผนและตั้งจ่ายเป็นงบประมาณ 
2.ในโครงการประเภทสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ(โครงสร้างพื้นฐาน) ควร
จ าแนกให้ชัดเจนว่ามีข้อจ ากัดในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด เพราะที่ผ่านมามักพบว่า
โครงการบรรจุเข้าสู่แผนตามความประสงค์ของประชาคม แต่เมื่อส ารวจภาคสนามเพื่อ 
ออกแบบ ประมาณราคา กลับติดขัดเรื่องการอุทิศหรือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตามแผน เกิดการสะดุดหรือต้องระงับไป ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3.ควรจัดให้มีการอบรม หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ โครงสร้างกระบวนงานการ
จัดท าแผน , การตั้งงบประมาณ ,  การจัดซื้อจัดจ้าง , การเบิกจ่าย ฯลฯ ให้กับหน่วยงาน 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อประสานความเข้าใจในการบริการ
ประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดแห่งระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

จากการรายงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ท่านสมาชิกมีความเห็นหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาด้วยครับ 
 

  มตทิี่ประชุม มีสมาชิกสภา ให้การเห็นชอบ       30  คน 
สมาชิกสภา ไม่ให้การเห็นชอบ         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน (ประธานสภา ฯ) 
 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระอื่นๆ 
4.1 การจัดท าโรงทานในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
- ในวันที ่26 ตุลาคม 2560 นายจ ารัส  โปง่อ้วน 

ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
 

 -ประธานสภาฯแจ้งว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะ
เป็นภาพโรงทานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 .ในเวลา 17.00 น.  
 
                                                                     /จึงขอความอนุเคราะห์........... 
                                           



 
 
 
นายสมเกียรติ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
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จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกฯทุกท่านสบทบเงินในการจดักิจกรรมฯในครั้งนีด้้วย 
โดยรวบรวมให้ได้ที่หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนด้วย 
4.2การช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัย 
แจ้งว่า ช่วงเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักท าให้สะพานหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สูนเกดิการช ารุดเนื่องการกัดเซาะของน้ าฝนจึงขอความอนุเคราะห์จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนส่งช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขดว้ย เนื่องจากราษฎรผู้ใช้ถนนใน
เส้นนี้ความความล าบากในการเดินทางและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วาระที่ 3  ไมม่ีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามี
เหตุอันควรในการพิจารณาวาระน้ี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

หากไม่มีสมาชกิสภา ฯ แสดงความคิดเห็นแล้ว ผมขอให้ทา่นเลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบ
องค์ประชุมด้วยครับ 
 

นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชกิสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการสภา 
จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าให้ตราเป็นข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2561 หรอืไม่ เชิญลงมตคิรับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด  - เสียง 
งดออกเสียง                                  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2561  และจะได้ตรวจสอบเพื่อเสนอให้
นายอ าเภออนุมัติต่อไป 

  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
  นายจ ารัส  โปง่อ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติหลัก ๆ ที่มีความส าคัญผ่านไปแล้ว ต่อไปเข้าสู่วาระ    อื่น 
ๆ ขอเชิญ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่มีความประสงค์ที่จะหารือ 
หรือ แจ้งให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบ ก็ขอเชิญครับ 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร ์ บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    .........................................               ........................................             ............................................ 
       (นายตา จาวรรณะ)                         (นายชัย  วงค์ตา)                   (นายสมเกียรติ์  วงค์ตา) 
 
 
             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายจ ารัส   โป่งอ้วน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


