
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
 
ที่  83001 / (สภ) 018                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 30  เมษายน ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ ๒8 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่
ประชุมสภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี        
พ.ศ. 2562 แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  
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 ่2 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 2 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒8 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วัน พุธ ที ่24 เดือนเมษายน 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. นายสุพจน์  สมะนาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 9 
21. นายอินทร  หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 10 
22. นายสมบูรณ์  บุญมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 11 
23. นายจ าเริญ  มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 12 
24. นายวิเชียร  บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 12 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายสวัสดิ์  ปินตา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. สิบตรีสมศักดิ์  กองจาย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
5. นายพลรบ  เมือง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
6. นางสาวสุนันทนา  ขันธเลศิ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
7. นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส   หัวหน้าส านักปลัด 
8. นางสาวกรณ์กาญจน์  กรจิราวัจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายวิฑูรย์  ปัญญานวน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นางวิศัลยา  เอ่งฉ้วน   รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ 
11. นางสาวเพ็ญสุดา  หังสเนตร  นักวิชาการพัสดุ 
12. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายพศวีร์ บุตรค า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ตรวจสอบองค์ประชุม จากรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ 
เมื่อพบว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบ ฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเข้า
ห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ขึ้นท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 

 

 

 
/.....ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ   จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
   และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน  
   ก่อนอื่นกระผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบว่าการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 
   ที่ 1 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระจะขอเชิญพนักงานส่วน 
   ต าบลที่โอนย้ายเข้ามาเริ่มงานใหม่ในเดือนนี้ ได้แก่ 

1. นายพลรบ ไพเมือง  ปลัด อบต.แม่สูน 
2. นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ รองปลัด อบต.แม่สูน 
3. นางวิศัลยา เอ่งฉ้วน  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
4. น.ส.เพ็ญสุดา หังสเนตร นักวิชาการพัสดุ 
5. นายภักดี  ฤทธิโชติ  ครูช านาญการ 

ยินดีต้อนรับ และขออวยพรขอให้มีความสุขกับการท างานในองค์กรแห่งใหม่นี้ 
ทางฝ่ายสภา ฯ มีความยนดีที่จะให้ความร่วมมือประสานงานในทุกกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนต าบลแม่สูน ทั้ง 17 หมู่บ้าน ... ต่อไปขอน า 
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ      

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 

นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา ฯ  ส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62   

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไป 
จนถึงหน้าสุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้ว 
ละก็ขอให้ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 

 
 
          /…..ประธานสภา ฯ 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว  
ประธานสภา ฯ  มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ 
   ผ่านมาหรือไม่  ขอโปรดเสนอ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ที่ผ่านมา 
ขอให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การ 
รับรองด้วย   

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       29  คน 
สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภา ฯ  3.1 การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติ  
โอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ฯ ครับ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากการด าเนินงาน 
   ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีบางส่วนราชการมีความ 
   จ าเป็นต้องโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ในอ านาจอนุมัติของสภา ฯ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 , 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4  
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท า 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

การโอนงบประมาณรายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนราชการ : ส านักปลัด จ านวน 5 รายการ 

 

          /….รายการที่ 1. 
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รายการที่ 1 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : การเศรษฐกิจ  
แผนงาน : การเกษตร งาน : ส่งเสริมการเกษตร 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
รายการ : เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งชนิด 
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า 1 ชุด  
จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 14,200.-บาท 

โอนลด จาก (ยอดงบประมาณคงเหลือรายการครุภัณฑ์ท่ีได้เบิกจ่าย 
เสร็จสิ้นไปแล้ว จ านวน 6 รายการ ) ดังต่อไปนี้ 

1.1  ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ : จัดซื้อชุดโซฟา ตั้งไว้ 29,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 20,000.-บาท  
ยอดคงเหลือก่อนโอนลด 9,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 9,000.-บาท  
คงเหลือหลังโอนลด 0.-บาท 

   1.2 ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ : จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ตั้งไว้ 18,500.-บาท เบิกจ่ายไป 
แล้ว 18,000.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอนลด 500.-บาท  
โอนลดครั้งนี้ 500.-บาท คงเหลือหลังโอนลด 0.-บาท 

1.3  ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 
งาน : ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการ : จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
ตั้งไว้ 18,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 16,500.-บาท ยอดคงเหลือก่อน 
โอนลด 1,500.-บาท โอนลดครั้งนี้ 1,500.-บาท คงเหลือหลังโอนลด 0.-บาท 

1.4  ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 
งาน : ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการ : จัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง  
ต้ังไว้ 25,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 23,500.-บาท ยอดคงเหลือ 
ก่อนโอนลด 1,500.-บาท โอนลดครั้งนี้ 1,500.-บาท คงเหลือหลังโอนลด 0.-บาท 

 
        /….1.5 ด้าน : บริการชุมชนและสังคม 
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1.5  ด้าน : บริการชุมชนและสังคม แผนงาน : การศึกษา งาน : ระดับก่อน 
วัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการ : จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Print) 
ตั้งไว้ 12,900.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 11,370.-บาท ยอดคงเหลือก่อน 
โอนลด 1,530.-บาท โอนลดครั้งนี้ 1,500.-บาท คงเหลือหลังโอนลด 30.-บาท 

1.6 ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการ : จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดยโปรเจคเตอร์ รับ XGA ขนาด 2500 
ANSI Lumens ตั้งไว้ 27,700.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 27,500.-บาท ยอดคง 
เหลือก่อนโอนลด 200.-บาท โอนลดครั้งนี้ 200.-บาท คงเหลือหลังโอนลด 0.-บาท 

เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากงานส่งเสริมการเกษตร จะจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ 
  การปลูกพืชในโรงเรือน ส าหรับอบรมสาธิต เผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร และ 
  ประชาชนทั่วไป โดยได้มีการก่อสร้างโรงเรือนเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ยังขาดการวาง 
  ระบบน้ าให้มีความเหมาะสมเพียงพอแก่การปลูกและดูแลพันธุ์พืชสาธิต การ 
  ด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ิมจ านวน 2 เครื่อง  
  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ของส านักงบประมาณ)ก าหนด จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาใน 
จังหวัดหรือท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 

รายการที่ 2 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงาน 
ทั่วไป งาน : บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ : จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 3 บาน 1 ตู้ งบประมาณ 1,500.-บาท 

โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ : โครงการ อบต.พบ 
ประชาชน ตั้งไว้ 80,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 61,470.-บาท ยอดคงเหลือก่อน 
โอนลด 18,530.-บาท โอนลดครั้งนี้ 1,500.-บาท  
คงเหลือหลังโอนลด 17,030.-บาท 

 
        /…..รายการที่ 3 
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รายการที่ 3 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป  
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ : จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 5,000.-บาท 

โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ : โครงการ อบต.พบ
ประชาชน ตั้งไว้ 80,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 61,470.-บาท โอนลดไป 
1,500.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอนลด 17,030.-บาท โอนลดครั้งนี้ 5,000.-บาท  
คงเหลือหลังโอนลด 12,030.-บาท 

รายการที่ 4 
 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป  
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ : จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง สูง 115 เซนติเมตรจ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 2,600.-บาท 

โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ : โครงการ อบต.พบ
ประชาชน ตั้งไว้ 80,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 61,470.-บาท โอนลดไป 
6,500.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอนลด 12,030.-บาท โอนลดครั้งนี้ 2,600.-บาท  
คงเหลือหลังโอนลด 9,430.-บาท 

รายการที่ 5 
 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป  
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ : จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง สูง 105 เซนติเมตรจ านวน 1 ตัว 
งบประมาณ 2,400.-บาท 

 
 
 
         /….โอนลด จากด้าน : 
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โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 
งาน : บริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รายการ : โครงการ อบต.พบ
ประชาชน ตั้งไว้ 80,000.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 61,470.-บาท โอนลดไป 
9,100.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอนลด 9,430.-บาท โอนลดครั้งนี้ 2,400.-บาท  
คงเหลือหลังโอนลด 7,030.-บาท 

เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากส านักปลัด มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงานให้เพียงพอแก่การรองรับบุคลากรที่โอนย้ายเข้ามาเพ่ิมจ านวน 1 อัตรา 
ได้แก่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ของส านักงบประมาณ)ก าหนด จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาใน 
จังหวัดหรือท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 

ส่วนราชการ : กองคลัง จ านวน 2 รายการ 

รายการที่ 1 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน :  
บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ : จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว   
งบประมาณ 5,000.-บาท 

 

โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน :  
บริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า ประเภทเงิน 
พนักงาน รายการ : เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ฯ  
ตั้งไว้ 2,132,460.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 761,750.-บาท เคยโอน 
ลดไปแล้ว 99,200.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอน 1,271,510.-บาท  
โอนลด ครั้งนี้ 5,000.-บาท  คงเหลือหลังโอนลด 1,266,510.-บาท 

รายการที่ 2 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงาน 
ทั่วไป งาน : บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ : จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง สูง 105 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว  
งบประมาณ 2,400.-บาท 

         /…..โอนลด จากด้าน : 
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โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารงาน 
คลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า ประเภทเงินพนักงาน รายการ : เพ่ือ 
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ฯ ตั้งไว้ 2,132,460.-บาท เบิกจ่ายไป 
แล้ว 761,750.-บาท เคยโอนลดไปแล้ว 104,200.-บาท ยอดคงเหลือ 
ก่อนโอน 1,266,510.-บาท โอนลดครั้งนี้ 2,400.-บาท   
คงเหลือหลังโอนลด 1,264,110.-บาท 

เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีความจ าเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอแก่การรองรับบุคลากรที่โอนย้ายเข้ามาเพ่ิม
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ของส านักงบประมาณ)ก าหนด จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาใน 
จังหวัดหรือท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 รายการ 

รายการที่ 1 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริการชุมชนและสังคม  
แผนงาน : สาธารณสุข งาน : บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ : จัดซื้อ 
โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัวงบประมาณ 2,990.-บาท 

โอนลด จาก ด้าน : บริการชุมชนและสังคม แผนงาน : สาธารณสุข 
: บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการ : เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ฯ   
ตั้งไว้ 986,400.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 79,200.-บาท  
เคยโอนลดไปแล้ว 330,000.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอนลด 577,200.-บาท  
โอนลดครั้งนี้ 2,990.-บาท คงเหลือหลังโอนลด 574,210.-บาท 

รายการที่ 2 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป  
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ : จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  
จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 2,590.-บาท 

          /…..โอนลด จากด้าน : 
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โอนลด จาก ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : สาธารณสุข งาน : บริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายการ : เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน 
ต าบล ฯ  ตั้งไว้ 986,400.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 79,200.-บาท เคยโอน 
ลดไปแล้ว 332,290.-บาท ยอดคงเหลือก่อนโอนลด 574,910.-บาท  
โอนลดครั้งนี้ 2,590.-บาท คงเหลือหลังโอนลด 572,320 

 

เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจ าเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอแก่การรองรับบุคลากรที่โอนย้ายเข้ามาเพ่ิม
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ของส านักงบประมาณ)ก าหนด จึงถือปฏิบัติการตั้งงบประมาณตามราคาใน 
จังหวัดหรือท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ตามแนวทาง หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 

รวมทั้งสิ้น 9 รายการ เป็นวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 37,980.-บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
น าเรียนต่อสภา ฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ประธานสภา ฯ  ตามะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พุทธศักราช 2547 หมวด 3 ข้อ 45 ก าหนดให้การเสนอญัตติเกี่ยวกับงบประมาณ 
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ ...ในการพิจารณาญัตตโิอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ที่ผู้บริหารเสนอนั้นวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาว่าจะรับ 
หลักการหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ก็ขอเชิญ ครับ 

   หากไม่มสีมาชิกประสงค์จะอภิปราย หรือ ข้อซักถาม แล้ว จะได้ด าเนิน 
การลงมติ ขอให้ท่านเลขา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 .คน  
รวมประธานสภา , รองประธานสภา และเลขานุการสภา  
จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการ รับ / ไม่รับหลักการ ญัตติ เสนอ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ จ านวน 9 รายการ 

          /....มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   รับหลักการ 29  เสียง 
    ไมร่ับหลักการ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 
   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ล าดับต่อไปจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
พร้อมระบุจ านวนด้วยว่าจะเลือกกี่คน การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายอินทร หล่อเถิน  ส.อบต.  หมู่ที่ 10     กระผมขอเสนอให้มีกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คนครับ 
ผู้รับรอง  ได้แก่  1.นายสุพจน์  สมะนาชัย  ส.อบต.  หมู่ที่ 9 

2.นายถนอม แสงมุขดา   ส.อบต.  หมู่ที่ 5 

ประธานสภา ฯ  ผู้ใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนอื่น ๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้ว  
   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน เจ็ดคน  

ขอเชิญยกมือ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ          29  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา   ล าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นายสวาท วงค์เทพ ส.อบต. หมู่ที่ 1  กระผมขอเสนอ นายสมเกียรติ์ วงคต์า 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายนุลักษณ์ วงค์ค า ส.อบต. หมู่ที่ 1 ยกมือรับรอง 
นายศุภกร สันติภราดรกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
         /…..เลขานุการสภา 
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เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 28 คน  
รวมประธานสภา,และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายสมเกียรติ์ วงคต์า  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ          29  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญเสนอครับ 

นายถนอม แสนมุขดา ส.อบต. หมู่ที่ 5  กระผมขอเสนอ นายตา จาวรรณะ 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นางทองเหรียญ ธรรมโท๊ะ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ยกมือรับรอง 
นางสาวส ารวย โปธิ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุม จ านวน 28 คน รวมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายตา จาวรรณะ  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2       

มติที่ประชุม   เห็นชอบ           29 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญเสนอครับ 

นางณัฐกานต์ ถาค าวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 8  ดิฉันขอเสนอ นายสวาท วงค์เทพ 

 

          /….ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 

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

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุม จ านวน 28 คน รวมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายสวาท วงค์เทพ  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  29  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญเสนอครับ 

นายนุลักษณ์ วงค์ค า ส.อบต. หมู่ที่ 4  กระผมขอเสนอ นางรัชนี เชื้อเมืองพาน 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายถนอม แสนมุขดา ส.อบต. หมู่ที่ 5 ยกมือรับรอง 
นายอินทร หล่อเถิน ส.อบต. หมู่ที่ 10 ยกมือรับรอง 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  
กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุม จ านวน 28 คน รวมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนางรัชนี เชื้อเมืองพาน  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  29  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
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ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชิญเสนอครับ 

นายนพดล วรรณดี ส.อบต. หมู่ที่ 4  กระผมขอเสนอ นายสมเพชร แก้วค ามูล 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นางศรีนวล ธรรมวัน ส.อบต. หมู่ที่ 16 ยกมือรับรอง 
นายจักรี ใจนาง ส.อบต. หมู่ที่ 7 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุม จ านวน 28 คน รวมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายสมเพชร แก้วค ามูล เป็น
กรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  29  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 เชิญเสนอครับ 

นางศรีนวล ธรรมวัน ส.อบต. หมู่ที่ 16  ดิฉันมขอเสนอ นายมงคล ทรายน้อย 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน ส.อบต. หมู่ที่ 14 ยกมือรับรอง 
นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน ส.อบต. หมู่ที่ 13 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุม จ านวน 28 คน รวมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

          /…..ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายมงคล ทรายน้อย  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 6 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  29  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 เชิญเสนอครับ 

นายสมเกียรติ์ วงค์ตา ส.อบต. หมู่ที่ 9  กระผมขอเสนอ นายอ้วน อินระน๊ะ 
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 
 
นายจ าเริญ  มาฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 12 ยกมือรับรอง 
นายสวาท วงค์เทพ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ยกมือรับรอง 
 
ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม  

กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ ในที่ประชุม จ านวน 28 คน รวมประธานสภา ,              
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการเลือกนายชัย วงค์ตา  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 7 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  29  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  กล่าวสรุป ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 คนแล้ว ได้แก่  

1. นายสมเกียรติ์  วงคต์า สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 9 
2. นายตา  จาวรรณะ  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 2 
3. นายสวาท  วงคเ์ท  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 1 
4. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 14 
5. นายสมเพชร  แก้วค ามูล สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 17 

/…6. นายมงคล 
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6. นายมงคล  ทรายน้อย สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 16 
7. นายอ้วน  อินระน๊ะ  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 3 

ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติครั้ งแรก เ พ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามนัยข้อ 109  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ในโอกาสต่อจากนี้ ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 49 ประกอบข้อ 45 วรรคสาม กล่าวคือ ญัตติเกี่ยวกับงบประมาณ ที่สภา ฯ 
มีมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ส่งร่างญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา ฯ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
ญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ก าหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อย 
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงและขอให้สมาชิกทุกท่าน พิจารณาและเสนอก าหนดระยะเวลา 
เสนอค าแปรญัตติ ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค า 
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายตา จาวรรณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 1 เสนอในที่ประชุม  
ก าหนด วัน เวลา รับเรื่อง เสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 

1. วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562  ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 
2. วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562  ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 
3. วัน เสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ  
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน รวมประธานสภา,  
           รองประธานสภา ฯ และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

 
 
 
 

/....ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม  
ก าหนด วัน เวลา รับเรื่อง เสนอค าแปรญัตติ 
ตามท่ีนายตา จาวรรณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 2 เสนอ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  29  เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ   น าเรียนที่ประชุมว่า เมื่อได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
   แปรญัตติแล้ว ตามข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการ 
   ประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงขอส่งร่าง 
   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 2562  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการนี้ ให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาโดยละเอียด หากสมาชิกท่านใดจะยื่นเรื่องขอเสนอค าแปรญัตติให้เสนอ 
ภายในวันและเวลาที่ก าหนด และในการประชุมครั้งต่อไปสมัยประชุมสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3  
ลงมติ ขอก าหนดการประชุม ใน วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนแห่งนี้ เวลา 09.00 น. ซึ่งสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สูน จะท าหนังสือเชิญประชุมเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
เท่านั้น เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รับค าแปรญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
แล้ว ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความคิดเห็นยื่น 
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ก่อนเวลา 17.30 น. ของวัน 
เสาร์ ที่ 27 เดือน เมษายน 2562 เพ่ือจะได้ด าเนินการรายงานผลการแปรญัตติ ให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูนทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เวลา 12:00 น. 
พักการประชุม  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13:30 น.  เริ่มการประชุมภาคบ่าย 

ประธานสภา ฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมภาคบ่าย และขอเน้นย้ าให้สมาชิกผู้ได้รับ 
   การคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่รอรับค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุมแห่งนี้ตามวันเวลาที่ 
   ก าหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับวันนี้หากไม่มีท่านใดเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาแล้ว 
   จะได้หารือข้อราชการต่างในระเบียบวาระถัดไป 
 
         /….ระเบียบวาระที่ 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ***หารือเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่ง 
   ***ขอบคุณส าหรับความร่วมมือจัดกิจกรรมขบวนแห่สรงน้ าพระพุทธสิงห์ 

    ประธานบารมี ประจ าปี 2562 ที่ผ่าน 
   ***แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดงานวันเกษตรและของดีต าบลแม่สูนที่จะขึ้นพร้อม 
       กับงาน Field Day ของส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง  

    ช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2562 นี้ 
***แนวทางปฏิบัติในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ 
***แจ้งก าหนดการและแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 
    และทัศนศึกษาดูงาน ประจ าปี 2562 

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 




