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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

วัน จันทร์ ท่ี 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายจ ารัส    โป่งอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายพศวีร์    บุตรค า   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายสวาท    วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
4. นายนุลักษณ์   วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
5. นายบัญชา    แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
6. นายตา    จาวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
7. นายอ้วน    อินระน๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่3 
8. นายชัย    วงศ์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่3 
9. นายนพดล    วรรณดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
10. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
11. นายถนอม    แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
12. นายบุญเลิศ   วรรณ์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
13. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6  
14. นายศุภกร    สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6 
15. นางสาวส ารวย   โปธ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
16. นายจักรี    ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
17. นายสุรินทร์   หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
18. นางณัฐกานต์   ถาค าวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
19. นายสมเกียรต์ิ   วงค์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
20. นายสุพจน์    สมะนาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
 
 
         /…21. นายอินทร หล่อเถิน 
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21. นายอินทร    หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่10 
22. นายเฉลียว   มาหวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
23. นายสมบูรณ์   บุญมาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
24. นายจ าเริญ   มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
25. นายวิเชียร    บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
26. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่13 
27. นางรัชนี    เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่14 
28. นายมงคล    ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
29. นางศรีนวล   ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
30. นายยรรยง  ชัยวุฒิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 
31. นายสมเพชร   แก้วค ามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล  นายก อบต.แม่สูน 
2. นายสวัสด์ิ    ปินตา   รองนายกฯ 
3. นายกองชัย    ธรรมสุทธ์ิ  รองนายกฯ 
4. ส.ต.สมศักด์ิ    กองจาย   เลขานุการนายกฯ 
5. นางเอ้ือมอารีย์ เงินใส   หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายอลงกรณ์   อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวอิสรีย์  วัฒนาฟุ้งเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นางสาวกรณ์กาญจน์  กรจิราวัจน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางสาวพัชรินทร์  สมัคร   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

 เม่ือถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายพศวีร์ บุตรค า ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่ อไว้ ว่าครบ
องค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ 
นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
 
 
 
 
 
       /…ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา ฯ  แจ้งต่อที่ประชุมถึงหลักการเรียกประชุมสภา นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2554  แนวทางที่
ถูกต้อง คือ ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือปิดประกาศ ณ ที่ท าการ อปท. ให้สมาชิกทราบ ก่อนวันเ ปิด
สมัยประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน กรณีเรียกประชุมเร่งด่วนจะประกาศให้ทราบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (ตาม
ระเบียบ ข้อ 22 รบ.มท.การประชุม ฯ 57 ) ขอให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง และ
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย 
   ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบ คือ เรื่องการแข่งขันกีฬาระหว่าง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในอ าเภอฝาง ซ่ึง อบต.แม่คะ จะเป็นเจ้าภาพในรอบปีถัดไปนั้นทราบมาว่าจะเริ่มเร็วขึ้นกว่าทุก 
ๆ ปี จึงขอแจ้งประสาน เน้นย้ าให้ประธานฝ่ายกีฬาก าหนดวันซ้อมกีฬาและแจ้งให้สมาชิกให้ทราบแต่เนิ่น ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2559 

ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เม่ือ
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 จ านวน 30 เสียง งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   เรื่องท่ี 1 : โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 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 “ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโ อนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น “ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
         /…ส่วนราชการ ส านักปลัด 
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   ส่วนราชการ ส านักปลัด จ านวน 5 รายการ 
   เสนอต่อสภา ฯ เพ่ือพิจาณาอนุมัติตามล าดับ ดังต่อไปน้ี  
   รายการท่ี 1 
   โอนเพ่ิม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เก้าอ้ีบุนวม มีพนักพิง โครงขาโครเม่ียม เบาะ
หนัง เกรดเอ ขนาดกว้าง 44 เซนติเมตร ยาว 55 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร จ านวน 50  ตัว โอนเพ่ิม 
24,000.-บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารที่แนบท้าย) 
   โอนลด จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน รายการ วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 300,000. -บาท คงเหลือก่อนโอน 227,795. -
บาท โอนลด 24,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 203,795.-บาท 

เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ เพ่ือใช้ในงานบริการสาธารณะ อ านวยความ 
สะดวกส าหรับประชาชนโดยทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในส่วนงาน
ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 รายการที่ 1 จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม : ส านักปลัด 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

นายก อบต.  รายการท่ี 2 
   โอนเพ่ิม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เก้าอ้ีส านักงาน 1 ชุด มี 2 ตัว ประกอบด้วย 
1. เก้าอ้ีเบาะหนัง มีพนักพิงและที่พักมือ ปรับระดับสูง-ต่ าได้ ขนาดกว้าง 58 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร 
สูง 120 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว และ 2. เก้าอ้ีเบาะผ้า มีพนักพิงและที่พักมือ ขนาด กว้าง 59 เซนติเมตร 
ยาว 50 เซนติเมตร สูง 97 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว โอนเพ่ิม 5,000.-บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตาม
เอกสารที่แนบท้าย) 
   โอนลด จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ ฯ ต้ังไว้ 100,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 100,000.-บาท โอนลด 5,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 
95,000.-บาท 
 
        /…เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ 
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เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ เพ่ือใช้ในงานบริการสาธารณะ อ านวยความ 
สะดวกส าหรับประชาชนโดยทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในส่วนงาน
ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 รายการที่ 2 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน : ส านักปลัด 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

นายก อบต.  รายการท่ี 3 
   โอนเพ่ิม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ขนาด
ความจุ 22.5 ลิตร พร้อมผ้าหุ้มกันความร้อน จ านวน 2 ใบ โอนเพ่ิม 29,800.-บาท (รายละเอียดคุณลักษณะ
ตามเอกสารที่แนบท้าย) 
   โอนลด จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน รายการ วัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 300,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 203,795.-
บาท โอนลด 29,800.-บาท คงเหลือหลังโอน 173,995.-บาท 

เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ เพ่ือใช้ในงานบริการสาธารณะ อ านวยความ 
สะดวกส าหรับประชาชนโดยทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ และการจัดการประชุมระดับต่าง ๆ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ในส่วนงานส านักปลัด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

 

 

         /..ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 รายการที่ 3 จัดซ้ือถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส : ส านักปลัด 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

นายก อบต.  รายการท่ี 4 

   โอนเพ่ิม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ๆ รายการ เต็นท์ ขนาด 4 x 6 เมตร พร้อมโครงเหล็กเสาตรง
กลางสูง 330 เซนติเมตร เสาด้านข้างสูง 230 เซนติเมตร  จ านวน 5 หลัง โอนเพ่ิม 82,500.-บาท 
(รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารที่แนบท้าย) 
   โอนลด จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
ครุภัณฑ์ ฯ ต้ังไว้ 100,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 95,000.-บาท โอนลด 82,500.-บาท คงเหลือหลังโอน 
12,500.-บาท 

เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ เพ่ือใช้ในงานบริการสาธารณะ อ านวยความ 
สะดวกส าหรับประชาชนโดยทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ และ การจัดการประชุมระดับต่าง ๆ ที่จ า เป็นต้องขยับ
ขยายเพ่ิมเติมพ้ืนที่ท่ีมีร่มเงากันแดดฝนในภาคสนาม ณ บริเวณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ใน
ส่วนงานส านักปลัด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 รายการที่ 4 จัดซ้ือเต๊นท์ : ส านักปลัด 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

นายก อบต.  รายการท่ี 5 
   โอนเพ่ิม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ โทรโข่ง จ านวน 2 ตัว โอนเพ่ิม 3,800.-
บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารที่แนบท้าย) 
 
          /….โอนลด จาก 
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   โอนลด จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้า ง
ครุภัณฑ์ ฯ ต้ังไว้ 100,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 12,500.-บาท โอนลด 3,800.-บาท คงเหลือหลังโอน 
8,700.-บาท 

เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ เพ่ือใช้ในงานบริการสาธารณะ อ านวยความ 
สะดวกส าหรับประชาชนโดยทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ และ การจัดการประชุมระดับต่าง ๆ การแนะน าสถานที่
จ าเป็นจะต้องบรรยายผ่านสื่อกระจายเสียงภาคสนาม ในส่วนงานส านักปลัด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 รายการที่ 5 จัดซ้ือโทรโข่ง : ส านักปลัด 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

นายก อบต.  ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  จ านวน 1 รายการ 
เสนอต่อสภา ฯ เพ่ือพิจาณาอนุมัติ ดังต่อไปน้ี 

   รายการท่ี 6 
   โอนเพ่ิม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เก้าอ้ีส านักงาน เบาะหนัง 
มีพนักพิงและที่พักมือ ปรับระดับสูง-ต่ าได้ ขนาด กว้าง 59 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 97 เซนติเมตร 
จ านวน 6 ตัว โอนเพ่ิม 10,800.-บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารที่แนบท้าย) 
   โอนลด จาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์ รายการ ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑ์ ฯ ต้ังไว้ 100,000.-บาท คงเหลือก่อนโอน 20,000.-บาท โอนลด 10,800.-บาท 
คงเหลือหลังโอน 9,200.-บาท 

เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ เพ่ือใช้ในงานบริการสาธารณะ อ านวยความ 
สะดวกส าหรับประชาชนโดยทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในส่วนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

 
          /…เลขานุการสภา ฯ\ 
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เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 รายการที่ 6 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

นายก อบต.  ส่วนราชการ กองช่าง  จ านวน 1 รายการ 
เสนอต่อสภา ฯ เพ่ือพิจาณาอนุมัติ ดังต่อไปน้ี 

   รายการท่ี 7 
   โอนเพ่ิม (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ รายการ โครงการต่อ
เติมอาคารอ านวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ตามการออกแบบและค านวณ
ของกองช่างและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว โอนเพ่ิม 200,000.-บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารที่
แนบท้าย) 
   โอนลด จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รายการ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรท้องถิ่น ต้ังไว้ 250,000.-บาท คงเหลือ
ก่อนโอน 244,590.-บาท โอนลด 200,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 44,590.-บาท 

เหตุผลในการเสนอโอนงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงสภาพอาคารสถานที่ของ 
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ให้สามารถอ านวยความสะดวกและบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ โดยค านึงถึงความประหยัด สถานะทางการคลัง และประโยชน์ที่ผู้ เรียนและประชาชนจะได้รับ
โดยตรงเป็นส าคัญ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณราย จ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2559 รายการที่ 7 โครงการต่อเติมอาคารอ านวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ : กองช่าง 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 
        /…เรื่องที่ 2 : เปลี่ยนแลงค าชี้แจง 
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เรื่องท่ี 2 : เปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 29 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดรายการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมทราบก่อนพิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ 

นายก อบต.  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส่วนราชการ กองช่าง
ได้เสนอรายการการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อสภา ฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 
ข้อ 29 บัญญัติไว้ ความว่า “ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น “ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

   ส่วนราชการ กองช่าง  จ านวน 1 รายการ 

   ข้อความเดิม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างลานพืชผล
ทางการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานพืชผลทางการเกษตร จ าน วน 1,000,000.-บาท 
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ต าบลแม่
สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่(ตามการออกแบบและค านวณของกองช่างและได้รับอนุมัติแบบแล้ว)วัสดุใช้
ตามราคากลางมาตรฐานวัสดุก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่  1 หน้า 
32 ข้อ 39 ปรากฏค าชี้แจงงบประมาณ หน้า : 29/38 

ข้อความใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างลาน
พืชผลทางการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานพืชผลทางการเกษตร จ านวน 1,000,000. -
บาท ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.08 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ต าบล
แม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่(ตามการออกแบบและค านวณของกองช่างและได้รับอนุมัติแบบแ ล้ว)วัสดุใช้
ตามราคากลางมาตรฐานวัสดุก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 ยุทธศาสตร์ที่  1 หน้า 
32 ข้อ 39 ปรากฏค าชี้แจงงบประมาณ หน้า : 29/38 

เหตุผลในการเสนอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จากการตรวจสอบของ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายและควบคุมการด าเนินงานพบว่ารายละเอียดของโครงการมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการเรียงพิมพ์ไม่ตรงกับเอกสารแบบแปลนและประมาณราคา ดังปรากฏในค าชี้แจง
เดิมว่า หนา 0.30 เมตร นั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารแบบแปลนและประมาณราคาที่หนา 
0.08 เมตร ส่งผลให้สาระส าคัญที่ระบุรูปแบบและปริมาณงานคลาดเคลื่อนจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ฯ ต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
           /...ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม
หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และ
เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ   เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559 รายการ โครงการก่อสร้างลานพืชผลทางการเกษตร : กองช่าง 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ   ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมผ่านไปแล้ว 2 ญัตติ ถึงเวลาพักเที่ยง จึงขอเชิญสมาชิก
พักรับประทานอาหารกลางวันก่อนแล้วจึงเข้ามาพิจารณาใน ญัตติที่ 3 เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2560 ในช่วงบ่ายเริ่ม เวลา 13:30 น. ขอให้รักษาเวลาด้วย เชิญพักการประชุมครับ 

พักการประชุม  เวลา 12:00 น. 

เริ่มการประชุมภาคบ่าย เวลา 13:30 น. 

เรื่องท่ี 3 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2560 วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ชี้แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
ตามนัยของระเบียบที่กล่าวอ้าง กล่าวสรุปก็คือ ในวาระที่ 1 นี้ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติและลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว แต่ก่อนที่จะลงมติรับหลักการ 
ต้องให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ที่ประสงค์จะอภิปราย อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
และในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน แถลงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ร่วมกันพิจารณา ทั้งให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ที่
ประสงค์จะอภิปราย ได้อภิปรายในเรื่องนั้น ๆ ก่อนลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต่อไป 

          /…นายก อบต. 
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นายก อบต.  ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน บัดนี้ถึงเวลาที่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 65,034,152.20 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 14,972,370.92 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 28,528,614.40 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   

จ านวน -0- โครงการ รวม -0- บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   

จ านวน 6 โครงการ  รวม 376,893.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน -0- บาท 

2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
(1) รายรับจริง  จ านวน 50,862,305.35 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จ านวน  1,786,214.94 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     828,590.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     446,331.94 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน       0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     358,290.20 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน        0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  24,364,510.27 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  23,078,368.00 บาท 

(2) เงินอุดที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 21,297,405.00 บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 33,002,851.25 บาท  ประกอบด้วย 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน 19,759,210.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 13,007,300.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

 
 
 
 

         /…ค าแถลงงบประมาณ 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 2.1 รายรับ 

หมวดรายรับ 
รายรับจริง  
ปี 2558 

ประมาณการ ปี 
2559 

ประมาณการ ปี 
2560 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 1,401,360.59 1,350,000.00 1,440,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่า ปรับ และใบอนุญาต 900,156.85 734,100.00 723,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 571,400.63 350,000.00 350,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 281,475.00 250,000.00 300,000.00 
 หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 
 รวมรายได้จัดเก็บ 3,154,393.07 2,684,100.00 2,813,000.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 30,797,920.83 22,315,900.00 23,187,000.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
30,797,920.83 22,315,900.00 23,187,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
 หมวดเงินอุหนุนท่ัวไป 46,059,822.60 30,000,000.0 57,000,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

46,059,822.60 30,000,000.00 57,000,000.00 

 รวมท้ังส้ิน 80,012,136.50 55,000,000.00 83,000,000.00 
 2.2 รายจ่าย 
 
 รายจ่าย 

รายจ่ายจริง ปี 
2558 

ประมาณการ ปี 
2559 

ประมาณการ ปี 
2560 

จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 2,065,574.00 2,974,230,00 23,664,200.00 
 งบบุคลากร 17,239,395.00 21,839,479.00 25,258,975.00 
 งบด าเนินงาน 13,826,059.70 19,687,291.00 21,354,825.00 
 งบลงทุน 6,403,122.40 5,770,000.00 8,314,000.00 
 งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 
 งบเงินอุดหนุน 4,258,840.00 4,729,000.00 4,390,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,792,991.10 55,000,000.00 83,000,000.00 
รวมท้ังส้ิน 43,792,991.10 55,000,000.00 83,000,000.00 

 
 
 
         /…บันทึกหลักการและเหตุผล 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้าน ยอดรวม(บาท) 

ด้านบริหารงานท่ัวไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,678,300.- 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,989,560.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 24,917,740.- 
 แผนงานสาธารณสุข 3,760,660.- 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,400,100.- 
 แผนงานเคหะและชุมชน 9,939,440.- 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 750,000.- 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,500,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานการเกษตร 400,000.- 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 23,664,200.- 
 งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 83,000,000.- 
 

-ร่าง- 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนและโดยอนุมัติของนายอ าเภอฝาง 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

        เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 83,000,000 บาท 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ  

        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 83,000,000 บาท   
 
 
       /…โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 
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        โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม(บาท) 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,678,300.- 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,989,560.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 24,917,740.- 
 แผนงานสาธารณสุข 3,760,660.- 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,400,100.- 
 แผนงานเคหะและชุมชน 9,939,440.- 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 750,000.- 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,500,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานการเกษตร 400,000.- 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 23,664,200.- 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 83,000,000.- 

 ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันที่............................................................ 

      (ลงนาม) 

                ( นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

      อนุมัติ / เห็นชอบ 
 

(ลงนาม)..................................................... 
 (..................................................) 
         นายอ าเภอฝาง 
 
          /…ประธานสภา 
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ประธานสภา ฯ   ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ชี้แจงรายละเอียดร่าง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญ
สอบถามหรือจะอภิปรายก็เชิญได้  
   เม่ือที่ประชุมได้เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สมาชิกทุกท่านหมดข้อสงสัยในข้อบัญญัติและไม่มีสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปราย โอกาสนี้จึงขอมติ รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ 

มติท่ีประชุม  อนุมัติ  30 เสียง 
   ไม่อนุมัติ   - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภา ฯ   เม่ือรับหลักการแล้ว ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ

พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดัวยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

       สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ 
 
 
         /…สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่ก าจัดจ านวน เว้นแต่ในที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 109 วรรค 2 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ

จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่น
ใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

ตามข้อ 49 ก าหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมระบุจ านวนด้ว ยว่าจะเลือกก่ี
คน การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เป็นไปตามข้อ 107 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554กล่าวคือให้สมา ชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือนายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็น
ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และการเลือกให้เลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกกรรมการแปรญัตติคนถัดไปจนครบ 7 คน และในโอกาสนี้ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน เสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เชิญเสนอครับ 

นายอรรถกร ดิโพ ส.อบต. หมู่ท่ี 6  กระผมขอเสนอ นายสวาท วงค์เทพ 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายนุลักษณ์ วงค์ค า ส.อบต. หมู่ท่ี 1 ยกมือรับรอง 
นายศุภกร สันติภราดรกุล ส.อบต. หมู่ท่ี 6 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

 

         /…ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลื อกนายสวาท วงค์ เทพ เป็ น
กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญเสนอครับ 

นายถนอม แสนมุขดา ส.อบต. หมู่ท่ี 5  กระผมขอเสนอ นายตา จาวรรณะ 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายอรรถกร ดิโพ ส.อบต. หมู่ท่ี 6 ยกมือรับรอง 
นายบัญชา แสนระแหง ส.อบต. หมู่ท่ี 2 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายตา จาวรรณะ เป็นกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่ 2 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญเสนอครับ 

นายอินทร หล่อเถิน ส.อบต. หมู่ท่ี 10  กระผมขอเสนอ นายสมเกียรต์ิ วงค์ตา 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายบุญเลิศ วรรณค า ส.อบต. หมู่ท่ี 5 ยกมือรับรอง 
นายสุรินทร์ หงษ์หิน ส.อบต. หมู่ท่ี 8 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 

         /…เลขานุการสภา ฯ 
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เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายสมเกียรต์ิ วงค์ตา เป็น
กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญเสนอครับ 

นางทองเหรียญ ธรรมโท๊ะ ส.อบต. หมู่ท่ี 4  ดิฉันขอเสนอ นายชัย วงค์ตา 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายถนอม แสนมุขดา ส.อบต. หมู่ท่ี 5 ยกมือรับรอง 
นายอินทร หล่อเถิน ส.อบต. หมู่ท่ี 10 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายสมชัย วงค์ตา เป็นกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่ 4 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชิญเสนอครับ 

นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน ส.อบต. หมู่ท่ี 13  ดิฉันขอเสนอ นางรัชนี เชื้อเมืองพาน 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
 
        /…นายศรีนวล  ธรรมวัน 
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นางศรีนวล ธรรมวัน ส.อบต. หมู่ท่ี 16 ยกมือรับรอง 
นายจักรี ใจนาง ส.อบต. หมู่ท่ี 7 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนางรัชนี เชื้อเมืองพาน เป็น
กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 เชิญเสนอครับ 

นางศรีนวล ธรรมวัน ส.อบต. หมู่ท่ี 16  กระผมขอเสนอ นายมงคล ทรายน้อย 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน ส.อบต. หมู่ท่ี 14 ยกมือรับรอง 
นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน ส.อบต. หมู่ท่ี 13 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายมงคล ทรายน้อย เป็น
กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 6 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 เชิญเสนอครับ 

         /...นายสมเกียรติ  วงค์ตา 
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นายสมเกียรต์ิ วงค์ตา ส.อบต. หมู่ท่ี 9  กระผมขอเสนอ นายศุภกร สันติภราดรกุล 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายจ าเริญ  มาฤทธ์ิ ส.อบต. หมู่ท่ี 12 ยกมือรับรอง 
นายสวาท วงค์เทพ ส.อบต. หมู่ท่ี 1 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายศุภกร สันติภราดรกุล เป็น
กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 7 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  กล่าวสรุป ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้มีมติเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติครบทั้ง 7 คนแล้ว ได้แก่  

1. นายสวาท  วงค์เทพ    สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 1 
2. นายตา  จาวรรณะ  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 2 
3. นายสมเกียรต์ิ  วงค์ตา สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 9 
4. นายชัย  วงค์ตา  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 3 
5. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 14 
6. นายมงคล  ทรายน้อย สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 16 
7. นายศุภกร  สันติภราดรกุล สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 6 

ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการ 
แปรญั ต ติครั้ง แ รก  เพ่ือเลื อกประธา นกร รมการและเลขานุ การ  ตา มนั ยข้อ  109  แห่ งร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ในโอกาสนี้ ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร 
ญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
 
        /...แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) 
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 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ประกอบข้อ 45 วรรคสาม กล่าวคือ ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ก าหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และขอให้สมาชิกทุก
ท่าน พิจารณาและเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ให้เป็นไปตามระเบียบดัง กล่าว เสนอก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายสวาท  วงค์เทพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 1 เสนอในที่ประชุม  
ก าหนด วัน เวลา รับเรื่อง เสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 

1. วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559  ต้ังแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 
2. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559  ต้ังแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ  
เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้ มีสมา ชิกสภา ฯ อยู่ ในที่ป ระชุ ม จ า นวน 29 คน ร วมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เม่ือครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม  
ก าหนด วัน เวลา รับเรื่อง เสนอค าแปรญัตติ 
ตามที่นายสวาท วงค์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 1 เสนอ  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

 
ประธานสภา ฯ  น าเรียนที่ประชุมว่า เม่ือได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติแล้ว ตามข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด หากสมาชิกท่านใ ดจะ
ยื่นเรื่องขอเสนอค าแปรญัตติให้เสนอภายในวันและเวลาที่ก าหนด และในการประชุ มครั้งต่อไปสมัยประชุม

สามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  ในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ ขอก าหนดการ 

         /...ประชุม ใน วันจันทร์ 
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