
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 038                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 25  กุมภาพันธ์ ๒๕63 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่
ประชุมสภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี        
พ.ศ. 2562 แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 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 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   

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

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วัน พุธ ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

................................... 
ผู้มาประชุม 
1. นายจ ารัส    โป่งอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายเฉลียว  มาหวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายพศวีร์    บุตรค า   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. นายสวาท    วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
5. นายนุลักษณ์   วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
6. นายบัญชา    แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
7. นายตา    จาวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
8. นายอ้วน    อินระน๊ะ  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. นายสมเกียรติ์   วงค์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
20. นายอินทร    หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 10 
21. นายสมบูรณ์   บุญมาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
22. นายจ าเริญ   มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
23. นายวิเชียร    บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
24. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 13  
25. นางรัชนี    เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่14 
 

/…26. นายมงคล ทรายน้อย 
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26. นายมงคล   ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
27. นางศรีนวล  ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
28. นายยรรยง ชัยวุฒ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 
29. นายสมเพชร  แก้วค ามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 

ผู้ไม่มาประชุม 

***ไม่มี**** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล  นายก อบต.แม่สูน 
2. นายสวัสดิ์  ปินตา   รองนายก ฯ 
3. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์   รองนายก ฯ 
4. ส.ต.สมศักดิ์ กองจาย   เลขานุการนายก ฯ 
5. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

นายพศวีร์ บุตรค า เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภา 
เลขานุการสภา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕62 เรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทุกท่าน  
ในวันนี้ทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการ 
พิจารณาต่อเนื่องจาการระชุมครั้งที่แล้วหลังจากรับหลักการและได้เปิดโอกาสให้ 
สมาชิกทุกท่านได้เสนอขอแปรญัตติแล้วในวันนี้จะเป็นขั้นตอนการลงมติอนุมัติและ 
เห็นชอบตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ 

 
 
 
 

/….ระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่  19 ธันวาคม ๒๕62 ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ  
ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมา 

นายตา จาวรรณะ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม    
สมาชิกสภา ฯ  คณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ ได้มาร่วมกันประชุม เพ่ือตรวจสอบรายงานการ 
   ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕62 คณะกรรมการมีมติเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตาม 
ที่สมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้ จึงไม่มีการแก้ไขสมควรให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา 
และรับรองต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา ฯ  รายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน 
   มาให้ที่ประชุมสภาทราบ เพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  ผมขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ได้น าตรวจรายงานการ 
   ประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านสมาชิกสภา ฯ จะลงมติรับรอง 

นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 19   
   ธันวาคม ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้า 
   สุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้ 
   ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น  

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท้วงติงแก้ไขรายละเอียดแล้วจะได้น าเข้าสู่การลงมติรับรอง
ประธานสภา ฯ  รายงานการประชุมขอให้ท่านเลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

              /…. นายพศวีร์  บุตรค า 
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นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวม รองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 28 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕62 ที่ผ่านมา 
ขอให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ 
ให้การรับรองด้วย   

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

  
นายจ ารัส  โป่งอ้วน จึงเป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา ฯ  บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕62 ครั้งที่ผ่านมา ผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท า
ประกาศเพ่ือเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 ขั้นตอนการแปรญัตติ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 15 รายการ 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงไปแล้วในญัตติการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 15 รายการ  

ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
   และสภาได้มีมติรับหลักการ โดยเว้นระยะเวลาส าหรับการพิจารณารายละเอียด 

แล้ว ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ 
หรือเสนอใหแ้ก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งใดหรือตัดทอนข้อความในตอนใดและให้คงร่างญัตติ 
เดิมไว้ตามที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเสนอ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ แสดงความคิดเห็นแล้ว ผมขอให้ท่านเลขานุการสภา ฯ  
ประธานสภา ฯ  ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมประธานสภา,รองประธาน 
เลขานุการสภา ฯ  และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุม 
 
          /….นายจ ารัส โป่งอ้วน 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบ 
ประธานสภา ฯ  ให้คงร่างญัตติเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอหรือไม่ เชิญลงมติครับ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
ประธานสภา ฯ  มีมติเห็นชอบให้ คงร่างญัตติเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

   3.2 ขั้นตอนการพิจารณาลงมติ อนุมัติ ตามญัตติที่เสนอโดยผู้บริหาร 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน การพิจารณาญัตติที่ผู้บริหารเสนอได้ด าเนินการไปแล้ว 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
ประธานสภา ฯ  การรับหลักการ และ การแปรญัตติ ล าดับต่อไปจะขานทีละโครงการเพ่ือสมาชิก 

ทุกท่านได้ลงมติอนุมติรายการที่ผู้บริหารเสนอ ตามล าดับ ก่อนอ่ืนขอ 
ให้เลขา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวม รองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 28 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประธานสภา ฯ  ในอ านาจอนุมัติของสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 , 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 รวม 15 รายการ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนราชการ : ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ 

รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ส าหรับใช้ในส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 1,690.-บาท วงเงินรวม 1,690.-บาท เชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมติั    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอนัว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย 
   จ านวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,690.-บาท 
 
         /…..ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  รายการที่ 2 จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,300.-บาท  
วงเงินรวม 6,600.-บาท เชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต  
   จ านวน 2 ตัว วงเงิน 6,600.-บาท 

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 3 จัดซื้อเก้าอ้ี ขนาด 92 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 2,000.-บาท  วงเงินรวม 4,000.-บาท  เชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ี  
ขนาด 92 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.-บาท  
วงเงินรวม 4,000.-บาท 

ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 13 รายการ 

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 ชุด  
ราคาชุดละ 22,000.-บาท วงเงินรวม 440,000.-บาท 
เชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 20 ชุด ราคาชุดละ 22,000.-บาท วงเงินรวม 440,000.-บาท  

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 5 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ( 480 Watts ) 
   จ านวน 22 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.-บาท วงเงินรวม 55,000.-บาท 

เชิญลงมติครับ 
/…..มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องส ารอง 
ไฟฟ้าขนาด 800 VA ( 480 Watts )จ านวน 22 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 2,500.-บาท วงเงินรวม 48,500.-บาท  

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงาน 
ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ( ราคาเครื่องละ 23,000.-บาท )  
รวมวงเงินงบประมาณ 46,000.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง  
( ราคาเครื่องละ 23,000.-บาท ) รวมวงเงินงบประมาณ 46,000.-บาท 

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 7 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร  
ลึก 45 เซนติเมตร สูง 77 เซนติเมตร จ านวน 22 ชุด  
(ราคาชุดละ 1,000.-บาท ) รวมวงเงินงบประมาณ 22,000.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  
ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ลึก 45 เซนติเมตร สูง 77 เซนติเมตร  
จ านวน 22 ชุด (ราคาชุดละ 1,000.-บาท )  
รวมวงเงินงบประมาณ 22,000.-บาท 

 
 
 
 

/…..ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  รายการที่ 8 จัดซื้อเก้าอ้ีประชุมโครเมี่ยมแบบหนา กว้าง 44 เซนติเมตร  
ลึก 56 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร จ านวน 22 ตัว  
(ราคาตัวละ 486.37 บาท ) รวมวงเงินงบประมาณ 10,700.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ีประชุม 
โครเมี่ยมแบบหนา กว้าง 44 เซนติเมตร ลึก 56 เซนติเมตร  
สูง 90 เซนติเมตร จ านวน 22 ตัว (ราคาตัวละ 486.37 บาท ) 
รวมวงเงินงบประมาณ 10,700.-บาท 

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 9 จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ตู้ ( ราคาตู้ 
ละ 8,000.-บาท)ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 X 50  
X 200 เซนติเมตร 2) โครงสร้างตู้ แผงข้าง-หนาบานทึบท าด้วย 
ไม้เนื้อแข็ง 3) ตัวตู้แบ่งเป็น 2 ส่วน บน-ล่าง –ด้านบนเป็นบานเปิดกระจก 
กรอบไม้ มี 3 แผ่นชั้น –ด้านล่างเป็นบานตู้ทึบ เก็บของ มี 3 แผ่นชั้น 4)  
ตัวตู้ติดกุญแจล๊อกท้ังด้านบนและด้านล่าง  
รวมวงเงินงบประมาณ 16,000.-บาท 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ตู้ ( ราคาตู้ละ 8,000.-บาท)ประกอบด้วยคุณลักษณะ 
ดังนี้ 1) ขนาด 120 X 50 X 200 เซนติเมตร 2) โครงสร้างตู้  
แผงข้าง-หนาบานทึบท าด้วยไม้เนื้อแข็ง 3) ตัวตู้แบ่งเป็น 2 ส่วน  
บน-ล่าง –ด้านบนเป็นบานเปิดกระจกกรอบไม้ มี 3 แผ่นชั้น –ด้านล่างเป็นบาน 
ตู้ทึบ เก็บของ มี 3 แผ่นชั้น 4) ตัวตู้ติดกุญแจล๊อกท้ังด้านบนและด้านล่าง  
รวมวงเงินงบประมาณ 16,000.-บาท 

 
 
 
 

/…..ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  รายการที่ 10 จัดซื้อโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 โต๊ะ (ราคาโต๊ะ 
ละ 6,500.-บาท) ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 X 60X80  
เซนติเมตร 2) หน้าโต๊ะกรุด้วยลามิเนท ( โฟเมก้า ) สีขาว ที่มีความทนทานต่อ 
ความร้อนหรือกรด-ด่าง ขอบโต๊ะท าด้วยคิ้วไม้ 3) ขาเหล็กขนาด 1 นิ้ว  
หนาประมาณ 0.8 มิลลิเมตร รวมวงเงินงบประมาณ 58,500.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจดัซื้อโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์  
   จ านวน 9 โต๊ะ (ราคาโต๊ะละ 6,500.-บาท) ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1)  

ขนาด 120 X 60X80 เซนติเมตร 2) หน้าโต๊ะกรุด้วยลามิเนท ( โฟเมก้า )  
สีขาว ที่มีความทนทานต่อความร้อนหรือกรด-ด่าง ขอบโต๊ะท าด้วยคิ้วไม้ 3)  
ขาเหล็กขนาด 1 นิ้ว หนาประมาณ 0.8 มิลลิเมตร  
รวมวงเงินงบประมาณ 58,500.-บาท 

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 11 จัดซื้อโต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โต๊ะ ( 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 รวมวงเงินงบประมาณ 26,100.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อโต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์  
   จ านวน 1 โต๊ะ ( ราคาโต๊ะละ 21,600.-บาท ) มีคุณลักษณะดังนี้ 1)  

ขนาด 180 X 60 X 90 เซนติเมตร 2) หน้าโต๊ะกรุด้วยแผ่นลามิเนท  
( โฟเมก้า ) สีขาว 3) โครงสร้างท าด้วยไม้เนื้อแข็งภายนอกกรุด้วยไม้อัดสัก 
อิตาลีลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง 4) มี 2 ลิ้นชัก + 1 บานตู้ +  
ชั้นวางส่งของจ านวน 4 ช่อง 5) พร้อมอ่างเซรามิคและก๊อกน้ า  
รวมวงเงินงบประมาณ 26,100.-บาท 

 
/…..ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  รายการที่ 12 จดัซื้อตู้ใต้ระดับหน้าต่าง 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   
รวมวงเงินงบประมาณ 19,000.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อตู้ใต้ระดับหน้าต่าง  
จ านวน 1 ตู้ ( ราคาตู้ละ 19,000 บาท ) มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1)  
ขนาด 120 x 60 x 80 ซม. พร้อมอ่างน้ าและก๊อก 2) ผลิตด้วยโครงเคร่า 
ไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้นหน้าท๊อปลามิเนท (โฟเมก้า) สีขาว  
ป้องกันความร้อนและกรด – ด่าง 3) ตู้บานเกล็ดและบานทึบ   
รวมวงเงินงบประมาณ 19,000.-บาท 

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 13 จัดซื้อตู้ทึบระดับหน้าต่าง ค่าจัดซื้อตู้ทึบระดับหน้าต่าง  
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 x 60  
x 80 ซม. 2) ตัวตู้ท าด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งภายนอกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลี 
ลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง 3) มีกุญแจล๊อก 4) ท๊อปตู้กรุด้วยแผ่นลามิเนท  
สีขาวเงา(แผ่นโฟเมก้า) 5) ตัวตู้แบ่งเป็นบานทึบ 2 คู่ 6) ภายในมี 1 แผ่นชั้น   
รวมวงเงินงบประมาณ 32,000.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อตู้ทึบระดับหน้าต่าง  
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 x 60  
x 80 ซม. 2) ตัวตู้ท าด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งภายนอกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลี 
ลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง 3) มีกุญแจล๊อก 4) ท๊อปตู้กรุด้วยแผ่นลามิเนท  
สีขาวเงา(แผ่นโฟเมก้า) 5) ตัวตู้แบ่งเป็นบานทึบ 2 คู่ 6) ภายในมี 1 แผ่นชั้น   
รวมวงเงินงบประมาณ 32,000.-บาท 

 
 

/…..ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  รายการที่ 14 จัดซื้อเก้าอ้ี วิทยาศาสตร์ จ านวน 36 ตัว( ราคาตัวละ 900.-บาท ) 
มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เก้าอ้ีกลมท าด้วยเหล็ก 36 x 36 x 50 ซม. 2) เบาะไม้  
รวมวงเงินงบประมาณ 32,400.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อเก้าอ้ี วิทยาศาสตร์  
จ านวน 36 ตัว( ราคาตัวละ 900.-บาท )มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เก้าอ้ีกลม 
ท าด้วยเหล็ก 36 x 36 x 50 ซม. 2) เบาะไม้  
รวมวงเงินงบประมาณ 32,400.-บาท 

ประธานสภา ฯ  รายการที่ 15 จัดซื้อตู้เก็บสารเคมี ค่าจัดซื้อตู้เก็บสารเคมี จ านวน 2 ตู้ ๆ  
ละ 8,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 x 50 x 200 เซนติเมตร  
2) โครงสร้างตู้ แผงข้าง – หน้าบานทึบท าด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น/ภายใน 
กรุด้วยไม้อัดยาง 3) ตัวตู้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน บน – ล่าง – ด้านบน 
เป็นบานเปิด ท าด้วยเกล็ดไม้จริง กรอบไม้ มี 3 แผ่นชั้น – ด้านล่างเป็น 
ตู้บานทึบ เก็บของมี 1 แผ่นชั้น 4) ตัวตู้ติดกุญแจล็อกท้ังด้านบนและด้านล่าง  
รวมวงเงินงบประมาณ 16,000.-บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัติ    - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจัดซื้อตู้เก็บสารเคมี  
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาด 120 x 50  
x 200 เซนติเมตร 2) โครงสร้างตู้ แผงข้าง – หน้าบานทึบท าด้วยไม้อัดสัก 
อิตาลีลายเส้น/ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง 3) ตัวตู้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน บน –  
ล่าง – ด้านบนเป็นบานเปิด ท าด้วยเกล็ดไม้จริง กรอบไม้ มี 3 แผ่นชั้น –  
ด้านล่างเป็นตู้บานทึบ เก็บของมี 1 แผ่นชั้น 4) ตัวตู้ติดกุญแจล็อกท้ังด้านบน 
และด้านล่าง รวมวงเงินงบประมาณ 16,000.-บาท 

 
 
 
 

/…..ระเบียบวาระที่ 4 
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ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ 

   **ไม่มี** 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
             

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
      .........................................  .......................................    ............................................ 
            (นายตา จาวรรณะ)       (นายอ้วน  อินระน๊า)         (นายสมเกียรติ์  วงค์ตา) 
 
 
             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายจ ารัส   โป่งอ้วน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 




