
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 036                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 26  ธันวาคม ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่
ประชุมสภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี        
พ.ศ. 2562 แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่ว
กัน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
   
                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

             (นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 
 
งานกิจการสภา / ส านักปลดั 
โทร ๐๕๓-346333 
โทรสาร 053-346900 
www.maesoon.go.th 

 
 
 

“ยดึม ัน่ธรรมมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

http://www.maesoon.go.th/


 
 
 

          
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   

........................................................... 
 
  ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๓๓  ให้ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ให้
ประชาชนทั่วไปทราบ  นั้น 
   

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
วัน พฤหัสบดี ท่ี 19 เดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นายจ ารัส   โป่งอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายเฉลียว  มาหวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายพศวีร์  บุตรค า   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. นายสวาท   วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 1 
5. นายนุลักษณ์  วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 1 
6. นายบัญชา  แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 2 
7. นายตา  จาวรรณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 2 
8. นายอ้วน  อินระน๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 3 
9.  นายนพดล  วรรณด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 4 
10. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 4 
11. นายถนอม  แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 5 
12. นายบุญเลิศ  วรรณ์ค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 5 
13. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 6  
14. นายศุภกร  สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 6 
15. นางสาวส ารวย  โปธิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 7 
16. นายจักรี  ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 7 
17. นายสุรินทร์  หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 8 
18. นางณัฐกานต์  ถาค าวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 8 
19. นายสมเกียรติ์  วงค์ตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 9 
20. นายอินทร  หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 10 
21. นายสมบูรณ์  บุญมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 11 
22. นายจ าเริญ  มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 12 
23. นายวิเชียร  บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 12 
 
 

/.......24. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน 
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24. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวนี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 13 
25. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 14 
26. นายมงคล  ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 16 
27. นางศรีนวล  ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 16 
28. นายยรรยง  ชัยวุฒิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 17 
29. นายสมเพชร  แก้วค ามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 17 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายสวัสดิ์  ปินตา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. สิบตรีสมศักดิ์  กองจาย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
5. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นายพัทธพล  วิมลสันติรังสี  วิศวกรโยธา 
7. นางสาวกวินนุช มณีวรรณ์  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายพศวีร์ บุตรค า ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ ว่าครบ
องค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเข้าห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ 
นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ขึ้นท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา ฯ  สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน การประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  
เพ่ือให้สภา ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาญัตติส าคัญตามท่ีผู้บริหารเสนอ ได้แก่  
การรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี , การขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณ งบลงทุน , การขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการหารือข้อราชการอ่ืน ๆ … 

 
         /….แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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...แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 และการขอรับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุอาวุโสทยาลัย  
ตลอดจน กิจกรรมของสภาเด็กต าบลแม่สูน 
...พนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ 2 ต าแหน่ง ได้แก่ นายพัทธพล วิมลสันติรังสี  
วิศวกรโยธา และ นางสาวกวินนุช มณีวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
แนะน าตัวต่อสมาชิกสภา ฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา ฯ  ส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับ 
ไปจนถึงหน้าสุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อย 
ค าใดแล้วละก็ขอให้ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว  
ประธานสภา ฯ  มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน 
   มาหรือไม่  ขอโปรดเสนอ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕62 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือ 
   ขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   

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

 
 
         /….ระเบียบวาระที่ 3 



 

-4- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 ข้อ 12 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนประจ าปี 2562 เชิญครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวง 
นายก อบต.แม่สูน มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  

พุทธศักราช .2561 ข้อ 12 ให้ผู้บริหารรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศเผยแพร่ 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นั้น บัดนี้คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลแม่สูนได้รายงานสรุปพร้อมเสนอความเห็น 
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลแม่สูนในห้วงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 มาแล้ว น าเรียนต่อที่ประชุมสภา ฯ ดังต่อไปนี้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้ตั้งงบประมาณไว้ใน 
ข้อบัญญัติ วงเงินรวม 86,000,000.-บาทจากฐานข้อมูลปรากฏว่ามีการเบิกจ่าย 
จริงรวม 267 รายการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 73,836,176.08 บาท 

จ าแนกออกเป็น  

1. รายจ่ายประจ า จ านวน 131 รายการ วงเงินรวม 26,360,684.08 บาท 
2. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 136 รายการ  
วงเงินรวม 47,475,492.-บาท ประกอบด้วย 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวน 12 รายการ วงเงิน 3,617,300.-บาท 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
จ านวน 25 รายการ วงเงิน 27,003,459.65 บาท 

   2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
จ านวน 8 รายการ วงเงิน 292,154.33 บาท 

 
 
       /….2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
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2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
จ านวน 17 รายการ วงเงิน 11,337,562.78 บาท 
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 6 รายการ วงเงิน 1,035,294.-บาท 
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  
จ านวน 7 รายการ วงเงิน 1,129,553.87 บาท 
2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
จ านวน 49 รายการ วงเงิน 3,060,167.37 บาท 

กล่าวโดยสรุป : การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ( ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง  
วันที่ 30 กันยายน 2562 ) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สามารถด าเนินการในยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านในภาพรวม คือ 

    คิดเป็น   91.12 %  ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
    และคิดเป็น 91.18 %  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

นอกเหนือจากการด าเนินการโดยใช้งบประมาณประจ าปี 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแล้ว ในระหว่างปีงบประมาณได้มี 
การขออนุมัติจ่ายเงินสะสมด าเนินการเสร็จสิ้นอีก จ านวน 10 โครงการ   
วงเงินรวม 4,044,280.-บาท ดังนี้ 

1 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 
วงเงินรวม 444,480.-บาท  
2 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน 
วงเงินรวม 497,000.-บาท  
3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว 
วงเงินรวม 423,500.-บาท  
4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม 

      วงเงินรวม 423,200.-บาท  
5 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก  

     วงเงินรวม 486,000.-บาท 
 
 
 
 
        /....6 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 
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6 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ  
    วงเงินรวม 358,000.-บาท  

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านนิคม : เพชรไพฑูรย์  
      วงเงินรวม 225,500.-บาท  

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง   
     วงเงินรวม 423,400.-บาท  

9 ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา  
      วงเงินรวม 342,000.-บาท  

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ  
      วงเงินรวม 421,200.-บาท 

ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลแม่สูนได้แสดงความเห็นจากผลการติดตามและประเมินผล ฯ ดังนี้ 

1. ควรให้หัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละ 
โครงการด าเนินการประเมินตนเองทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ตลอดจนวิเคราะห์การใช้จ่ายว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มากน้อยเพียงใดก่อนรวบรวมเป็นรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตามอีกชั้นหนึ่ง 

2. ควรประเมินระดับความพึงพอใจและรวบรวมความคิดเห็น 
(ท้ังด้านบวก/และด้านลบ)ของผู้เข้าร่วมแต่ละโครงการทั้งใน 
ส่วนของกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไป เพ่ือน ามาใช้ประกอบใน 
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนารูปแบบโครงการในรอบปี 
งบประมาณถัดไป 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ควรให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษาจัดท ารายงานสรุปจ าแนกรายการเบิกจ่ายให้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากท่ีผ่านมาเป็นเพียงภาพรวมทั้งปีไม่เพียงพอ 
แก่การวิเคราะห์และประเมิน 

4. หากเป็นไปได้ควรมีรายงานสรุปการบริหารจัดการกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ ตลอดจนกองทุนสวัสดิการชุมชน ในแต่ละปีท่ี 
ท้องถิ่นสมทบงบประมาณว่าเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์หลักมากหรือน้อยเพียงใดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
( รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ) 
 

 
          /...ประธานสา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รายงานการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปี 2562  
   ให้ที่ประชุมรับทราบนั้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
   จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานให้ที่ 
   ประชุมสภา ฯ ทราบก่อนจะประกาศเผยแพร่ให้ประชาชน ดังนั้นจึงจะไม่มี 
   การลงมต ิ

ที่ประชุม  ....รับทราบ.... 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา ( ต่อ ) 

3.2 ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
( ฉบับที่ 2 , 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านจากการด าเนินงาน 
นายก อบต.แม่สูน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 พบว่ามีบางส่วนราชการมี 

ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ในอ านาจอนุมัติของสภา ฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 , 3 ) พ.ศ.2543  
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นการโอนงบประมาณ 
รายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 15 รายการ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนราชการ : ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ 

รายการที่ 1 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ส าหรับใช้ในส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 1,690.-บาท โดยขออนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี้ 1,690.-บาท 

 
 
         /….ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
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คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

***ระบบดิจิตอล 2.4 GHz FHSS*** 
***มีจอแสดงผล LCD Backlight บนเครื่องมือถือ*** 
***มีฟังก์ชั่นแสดงหมายเลขเรียกเข้าพร้อมชื่อ ( Caller ID )*** 
***มีระบบไฟเรืองแสงสะดวกในการใช้งานกลางคืน*** 

เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของส านักงบประมาณ) 
ก าหนด จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น  
หรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 

โอนลด จาก ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน รายการ วัสดุส านักงาน  
ตั้งไว้ 200,000.-บาท ปรากฏค าชี้แจง หน้า 89  โอนลดครั้งนี้ 1,690.-บาท 

รายการที่ 2 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,300.-บาท  
โดยขออนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี้ 6,600.-บาท 

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
ขนาดกว้าง 122.9 ซม. ลึก 66.9 ซม. สูง 75 ซม. 

เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของส านักงบประมาณ) 
ก าหนด จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น  
หรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 

โอนลด จาก ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน 
ทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือยฝ่ายการเมือง ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิก 
สภา ฯ  รายการ ค่าตอบแทนสมาชิกสภา ฯ ตั้งไว้ 3,158,360.-บาท  
ปรากฏค าชี้แจง หน้า 83 โอนลดครั้งนี้ 6,600.-บาท 

          /….รายการที่ 3 
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รายการที่ 3 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ จัดซื้อเก้าอ้ี ขนาด 92 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.-บาท  
โดยขออนุมัติโอนเพ่ิมครั้งนี้ 4,000.-บาท 

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

เป็น เก้าอ้ีส านักงาน มีโช๊ค ขาเหล็กชุป 
ขนาดกว้าง 61 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90 ซม. 

เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(ของส านักงบประมาณ) 
ก าหนด จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น  
หรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 

โอนลด จาก ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน 
ทั่วไป งบบุคลากร  หมวดเงินเดือยฝ่ายการเมือง ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิก 
สภา ฯ  รายการ ค่าตอบแทนสมาชิกสภา ฯ ตั้งไว้ 3,158,360.-บาท  
ปรากฏค าชี้แจง หน้า 83 โอนลดครั้งนี้ 4,000.-บาท 

ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขออนุมัติโอนเพ่ิม 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ ส าหรับใช้ใน “ โครงการ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ “ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ สถานศึกษาในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการที่ 4  : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 ชุด (ราคาชุดละ 
22,000.-บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ) 
รวมวงเงินงบประมาณ 440,000.-บาท 

 
 
          /….รายการที่ 5 
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รายการที่ 5 : จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ( 480 Watts ) 
จ านวน 22 เครื่อง ( ราคาเครื่องละ 2,500.-บาท ) ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ) 
รวมวงเงินงบประมาณ 55,000.-บาท 

รายการที่ 6 : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง ( ราคาเครื่องละ 23,000.-บาท ) ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ) 
รวมวงเงินงบประมาณ 46,000.-บาท 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการที่ 7  : จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร  
ลึก 45 เซนติเมตร สูง 77 เซนติเมตร จ านวน 22 ชุด  
(ราคาชุดละ 1,000.-บาท ) เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัด 
หรือท้องถิ่นหรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทางหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 
รวมวงเงินงบประมาณ 22,000.-บาท 

รายการที่ 8  : จัดซื้อเก้าอ้ีประชุมโครเมี่ยม แบบหนา กว้าง 44 เซนติเมตร  
ลึก 56 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร จ านวน 22 ตัว (ราคาตัวละ 486.37 บาท ) 
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงถือปฏิบัติการตั้ง 
งบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989  
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 25 รวมวงเงินงบประมาณ 10,700.-บาท 

โอนลด จากด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
ตั้งไว้ 573,700.-บาท ปรากฏค าชี้แจง หน้า 121 โอนลดครั้งนี้ 573,700.-บาท 

 
 
 
       /….โอนเพิ่ม ( ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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โอนเพิ่ม ( ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) จ านวน 7 รายการ ส าหรับใช้ใน  
“ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ “ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

รายการที่ 9  : จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ตู้  
( ราคาตู้ละ 8,000.-บาท)ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 X 50 X  
200 เซนติเมตร 2) โครงสร้างตู้ แผงข้าง-หนาบานทึบท าด้วยไม้เนื้อแข็ง 3)  
ตัวตู้แบ่งเป็น 2 ส่วน บน-ล่าง –ด้านบนเป็นบานเปิดกระจกกรอบไม้ มี 3  
แผ่นชั้น –ด้านล่างเป็นบานตู้ทึบ เก็บของ มี 3 แผ่นชั้น 4) ตัวตู้ติดกุญแจล๊อกท้ัง 
ด้านบนและด้านล่าง เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาท่ีเคย 
จัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 
รวมวงเงินงบประมาณ 16,000.-บาท 

รายการที่ 10 : จัดซื้อโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 โต๊ะ  
(ราคาโต๊ะละ 6,500.-บาท) ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้  
1) ขนาด 120 X 60X80 เซนติเมตร 2) หน้าโต๊ะกรุด้วยลามิเนท  
( โฟเมก้า ) สีขาว ที่มีความทนทานต่อความร้อนหรือกรด-ด่าง ขอบโต๊ะท า 
ด้วยคิ้วไม้ 3) ขาเหล็กขนาด 1 นิ้ว หนาประมาณ 0.8 มิลลิเมตร  
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงถือปฏิบัติการ 
ตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาท่ีเคยจัดหาอย่าง 
ประหยัด ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /  
ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552รวมวงเงินงบประมาณ 58,500.-บาท 

รายการที่ 11  : จัดซื้อโต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โตะ๊ ( ราคาโต๊ะ 
ละ 21,600.-บาท ) มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 180 X 60 X 90  
เซนติเมตร 2) หน้าโต๊ะกรุด้วยแผ่นลามิเนท ( โฟเมก้า ) สีขาว 3) โครงสร้าง 
ท าด้วยไม้เนื้อแข็งภายนอกกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัด 
ยาง 4) มี 2 ลิ้นชัก + 1 บานตู้ + ชั้นวางส่งของจ านวน 4 ช่อง 5) พร้อมอ่าง 
เซรามิคและก๊อก น้ า  

 
 
       /....เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชี 
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เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาท่ีเคย 
จัดหาอย่างประหยัดตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /  
ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 รวมวงเงินงบประมาณ 26,100.-บาท 

รายการที่ 12  : จัดซื้อตู้ใต้ระดับหน้าต่าง จ านวน 1 ตู้ ( ราคาตู้ละ 19,000 บาท )  
มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ขนาด 120 x 60 x 80 ซม. พร้อมอ่างน้ าและก๊อก 2)  
ผลิตด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้นหน้าท๊อปลามิเนท  
(โฟเมก้า) สีขาว ป้องกันความร้อนและกรด – ด่าง 3) ตู้บานเกล็ดและบานทึบ   
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงถือปฏิบัติการตั้ง 
งบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989  
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 รวมวงเงินงบประมาณ 19,000.-บาท 

รายการที่ 13  : จัดซื้อตู้ทึบระดับหน้าต่าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทึบระดับหน้า 
ต่าง จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 x 60 x  
80 ซม. 2) ตัวตู้ท าด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งภายนอกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น/ 
ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง 3) มีกุญแจล๊อก 4) ท๊อปตู้กรุด้วยแผ่นลามิเนท สีขาวเงา 
 (แผ่นโฟเมก้า) 5) ตัวตู้แบ่งเป็นบานทึบ 2 คู่ 6) ภายในมี 1 แผ่นชั้น   
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงถือปฏิบัติการตั้ง 
งบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989  
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 รวมวงเงินงบประมาณ 32,000.-บาท 

รายการที่ 14  : จัดซื้อเก้าอ้ี วิทยาศาสตร์ จ านวน 36 ตัว( ราคาตัวละ 900.-บาท ) 
มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เก้าอ้ีกลมท าด้วยเหล็ก 36 x 36 x 50 ซม. 2) เบาะไม้  
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงถือปฏิบัติการตั้ง 
งบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989  
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 รวมวงเงินงบประมาณ 32,400.-บาท 

 
 
 
          /….รายการที่ 15 
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รายการที่ 15  : จัดซื้อตู้เก็บสารเคมี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บสารเคมี  
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 x 50 x  
200 เซนติเมตร 2) โครงสร้างตู้ แผงข้าง – หน้าบานทึบท าด้วยไม้อัดสักอิตาลี 
ลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง 3) ตัวตู้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน บน – ล่าง – ด้านบน 
เป็นบานเปิด ท าด้วยเกล็ดไม้จริง กรอบไม้ มี 3 แผ่นชั้น – ด้านล่างเป็นตู้บานทึบ  
เก็บของมี 1 แผ่นชั้น 4) ตัวตู้ติดกุญแจล็อกท้ังด้านบนและด้านล่าง  
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงถือปฏิบัติการตั้ง 
งบประมาณตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989  
ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 รวมวงเงินงบประมาณ 16,000.-บาท 

โอนลด จาก ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  
งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา รายการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ตั้งไว้ 200,000.-บาท ปรากฏค าชี้แจง หน้า 121 โอนลดครั้งนี้ 200,000.-บาท 

รวมทั้งสิ้น 15 รายการ เป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 785,990.-บาท 
( เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน ) 
น าเรียนขออนุมัติต่อสภา ฯ เพียงเท่านี้ครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณ ต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานสภา ฯ  ล าดับต่อไปขอชี้แจงการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในหมวดที่ 3  
   ข้อ 45 ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นายสมเกียรติ์ วงค์ตา เสนอให้พิจารณาสามวาระรวด หากแต่ควรเว้นระยะเวลาพอสมควรให้สภา ฯ ได้ 
สมาชิกสภา  ฯ  ตรวจสอบในรายละเอียด เนื่องจากเป็นการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวนถึง 15 รายการ ประกอบด้วยรายละเอียดปลีกย่อยอันเป็น 
   สาระส าคัญทั้งสิ้น ดังนั้นหลังจากลงมติรับหลักการแล้วควรเปิดโอกาสให้พิจารณา 
   อย่างละเอียดอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน สมาชิกท่านอื่น ๆ มีความเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วจะขอให้ลงมติว่า 
ประธานสภา ฯ  เห็นชอบให้ปฏิบัติตามที่ท่าน ส.อบต.สมเกียรติ์ เสนอหรือไม่ เชิญลงมติครับ 
 
 
 
          /……มติที่ประชุม 
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มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ   28  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ            - เสียง 
งดออกเสียง             1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระโดยหลังจากรับหลักการแล้ว 
ประธานสภา ฯ  จะเว้นระยะเวลาพอสมควรให้สมาชิกพิจารณาในรายละเอียดของญัตติที่ผู้บริหาร 

เสนอหากประสงค์จะแปรญัตติให้เสนอในคราวการประชุมครั้งถัดไปโดยให้กรรมการ 
แปรญัตติเต็มสภา 

ระหว่างนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ 

นายตา จาวรรณะ ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงข้อมูลการขออนุมัติโอนงบประมาณตลอดจนรายละเอียด 
สมาชิกสภา  ฯ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้สภาได้รับทราบ เป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยหลักการแล้ว 
   ดังนั้นจึงขอหารือต่อที่ประชุมว่าควรลงมติเป็นรายโครงการหรือลงมติครั้งเดียว 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน จากข้อมูลที่ได้รับแสดงให้เห็นว่าการขออนุมัติโอนงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ดังกล่าว ได้ผ่านขั้นตอนการสืบราคาและอ้างอิงราคามาตรฐานที่เป็นไปโดย
ชอบด้วยหลักการแล้วเห็นควรลงมติครั้งเดียว รวมทั้ง 15 รายการ ในขั้นรับหลักการ 
ส่วนในขั้นแปรญัตติจะมีเวลาพิจารณาในรายละเอียดมากข้ึน อาจแยกลงมติหรือไม่ก็
สุดแล้วเหตุผลแต่ความจ าเป็นซึ่งจะหารือกันอีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป 

 หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้วขอเชิญเลขา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมรองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ประธานสภา ฯ  ในการรับหลักการ แห่งญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 15 รายการตามท่ีผู้บริหารได้แถลง  
เชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  รับหลักการ  28  เสียง 
ไมร่บัหลักการ            - เสียง 
งดออกเสียง             1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติรับหลักการ 
ประธานสภา ฯ  แห่งญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
 
         /….จ านวน 15 รายการ 
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จ านวน 15 รายการ ตามที่ผู้บริหารเสนอ ขอให้สมาชิกช่วยตรวจดู 
รายละเอียดประกอบการเสนอทั้งหมด หากประสงค์จะแปรญัตติก็ให้เสนอ 
ได้ในการประชุมครั้งถัดไป การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

   3.3 การขอความเห็นชอบ : การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 

ประธานสภา ฯ  เชิญผู้บริหารแถลงรายละเอียดการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ กระผมขอเสนอขอความ 

เห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 7 โครงการ 

1. โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กถัก อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
จ านวนเงิน 43,000.-บาท 

2. โครงการจัดสร้างเวทีใต้ถุนอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
จ านวนเงิน 50,000.-บาท 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
จ านวนเงิน 120,000.-บาท 

4. โครงการต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบ คสล.ชั้นเดียว 
จ านวนเงิน 50,000.-บาท 

5. โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารส าหรับนักเรียน 
จ านวน 12 ชุด จ านวนเงิน 36,000.-บาท 

6. โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่ม 
จ านวนเงิน 75,000.-บาท 

 
        /….7. โครงการปรับปรุงอาคาร 
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7. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 13 เมตร โดยปูพื้นกระเบื้อง 
จ านวนเงิน 28,310.-บาท 

8. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมลานกีฬาเอนกประสงค์เพ่ือสร้างสังคมไทย 
เป็นสุข จ านวนเงิน 50,000.-บาท 

เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัด จะด าเนินการขออนุมัติใช้ 
จ่ายเงินรายได้สะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งบางรายการมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทงบลงทุน จ าเป็น
จะต้องปรับแผนให้มีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันทั้งแผนพัฒนาสถานศึกษา และ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
การด าเนินการในข้ันตอนการจัดซื้อจัดหาเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 โครงการ 

1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาหมอกควันอ าเภอฝาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากมีหนังสือท่ีว่าการอ าเภอฝาง ขอรับการสนับสนุน 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอ าเภอฝาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ 
50,000.-บาท เข้ามาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ตรวจสอบแล้วว่ายังไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และยังไม่เคยมีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องบรรจุ
เพ่ิมเติมเพ่ือสามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 โครงการ 

1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ฯ ภัยพิบัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ 130,000.-บาท 

 
 
 
         /…..เหตุผลความจ าเป็น 
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เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากมีหนังสือที่ว่าการอ าเภอฝาง ด่วนที่สุด  

เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เข้ามาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เร่งรัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการ
จัดฝึกอบรมอาสาสมัครจ านวนอย่างน้อย 50 คน เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยในระดับพ้ืนที่ ตามการมอบหมายของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
(ศอญ.จอส.904 วปร.) ซึ่งการด าเนินการเป็นการสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จ าเป็นจะต้อง
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนน าเข้าสู่กระบวนการตั้งงบประมาณด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่หนังสือดังกล่าวก าหนดไว้ 
 
ประธานสภา ฯ  ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบในการเพ่ิมเติมแผน 

พัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีแล้วขอให้ 
เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 .คน  
รวมประธานสภา , รองประธานสภา และเลขานุการสภา  
จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติม 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ครั้งที่ 1 / 2563 ให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 ส่วนที่ 1 มาตรา 46 (1) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  28  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภาฯ)   

ประธานสภา ฯ  เป็นอันสรุปได้ว่าที่ประชุมเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1 / 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูนตามทีผู่้บริหารเสนอ   

 

 

 

        /…..ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืน ๆ 

   ***แจ้งก าหนดการและล าดับพิธีการงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงระหว่าง 
วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2562*** 
***แจ้งก าหนดการโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 
ความเชื่อทางศาสนา(ตั้งธรรมหลวง/เทศน์มหาชาติ) ประจ าปี 2563  
วันที่  30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ณ. วัดเทพประสิทธิ์(ปางสัก)*** 
***แจ้งก าหนดการจัดสถานที่งานฤดูหนาว ฯ อ าเภอฝาง ประจ าปี 2563  
โดยจะขอแรง สมาชิกสภา ฯ ร่วมจัดสถานที่ในวันที่ 6  ,7 , 8 มกราคม 2563  
ที่สนามกีฬาอ าเภอฝาง เพ่ือให้แล้วเสร็จทันก่อนวันที่ 10 มกราคม 2563 (พิธีเปิด)  
และ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ประกวดร้องเพลง : ตัวแทน อบต.แม่สูน  
ในปีนี้เป็นครูจากโรงเรียนบ้านล้องอ้อ , วันที่ 16 มกราคม 2563 ประกวด 
พืชผลการเกษตร , วันที่ 17 มกราคม 2563 ประกวดร าวงย้อนยุค ฯลฯ *** 
***แจ้งก าหนดการงานเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก งานประจ าปีของต าบลแม่คะ ช่วงระหว่าง 
วันที่ 24 – 27 มกราคม 2563 ขอความร่วมมือให้ แต่ละ อปท. ร่วมออกร้าน(บูธ) 
***แจ้งก าหนดการอยู่เวรอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุด 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนประจ าปี  2563 ซึ่งปีนี้จะมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง 
ท้องที่ อาสาสมัคร อปพร , เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรวมถึงฝ่ายกิจการสภาด้วย*** 
***การเฝ้าระวัง ดูแล ให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยหนาว อาจไม่ 
สามารถแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวได้หากอุณหภูมิไม่ได้ต่ ากว่า 8 องศา  
ก็สามารถพิจารณาสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ได้เป็นรายไปตาม 
เหตุผล/ความจ าเป็นและข้อมูลเชิงประจักษ์*** 
***การแจกจ่ายปฏิทิน ประจ าปี 2563*** 
***ก าชับและประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของคณะท างานบริการประชาชน 
เชิงรุกประจ าหมู่บ้าน ฯ *** 
***นายอรรถกร ดิโพ สมาชิกสภา ฯ แจ้งก าหนดการงานประเพณีผูกข้อมือ 
กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านต้นส้าน จะมีขึ้นในวันที่ 2 มกราคม 2563*** 
***แจ้งก าหนดการประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯ  
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมสภา ฯ *** 
***ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากอ าเภอฝาง แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ 
เต็นท์รถด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ รายละเอียด 
สอบถามได้ที่ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบ*** 

 
 
 
        /….ปิดประชุมเวลา 16:00 น. 
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ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
         คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
    .........................................               ........................................             ............................................ 
       (นายตา จาวรรณะ)                    (นายอ้วน  อินระน๊ะ)                   (นายสมเกียรติ์  วงค์ตา) 
 

 
             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นายจ ารัส   โป่งอ้วน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 




