
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 020                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 11  มิถุนายน ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมสภา ฯ 
ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้วอย่าง
เป็นเอกฉันท ์

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

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

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี         
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

วัน อาทติย ์ท่ี 28 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. 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   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ   จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
   และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน  
   การประชุมสภา ฯ ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  
   ประจ าปีพุทธศักราช 2562   

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

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

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไป 
จนถึงหน้าสุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้ว 
ละก็ขอให้ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 

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 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 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 
      วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
การขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปี 2562  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญนายตา จาวรรณะ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ รายงานผลการรับค า 
   แปรญัตติ และ รายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุม 

นายตา จาวรรณะ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตามมติที่ประชุมสภาองค์การ 
ประธาน คก.แปรญัตติ ฯ บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
         /…เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
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เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้คัดเลือกและแต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้ เป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติและในการประชุมสภา คราวเดียวกันนี้ คณะกรรมการแปร 
ญัตติได้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 2562  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ โดย 
ก าหนดให้ยื่นเสนอได้  ในวันที่ 25  เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึงเวลา 
16:00 น. , วันที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 16:00 น. และ  
วันที่ 27 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 16:00 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ  
24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ซึ่งคณะกรรมการ 
แปรญัตติได้ก าหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 27 เมษายน  
2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น 
 ในห้วงระยะที่ก าหนดนั้น  ปรากฏว่า  ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิสภา 
ท้องถิ่นผู้ใดประสงค์ยื่นค าแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างญัตติการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการแต่อย่าง 
ใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมร่วมกันแล้ว  ในวันนี้ มีมติให้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภา ฯ ได้ส่งใคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯ ไปพิจารณา ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของข้อบัญญัติ
งบประมาณ ฯ ดังกล่าว , ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการ
สงวนค าแปรใด ๆ จึงน าเรียนต่อสภา ฯ แต่เพียงเท่านี้ครับ 

ประธานสภา ฯ  จากการรายงานของประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาให้ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  ได้เสนอค าแปรญัตติตามก าหนด 
   ระยะเวลาดังกล่าว  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดได้ยื่นเสนอแปรญัตติ วาระที่ 2   
   ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้พิจารณาแล้ว  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งใด 
   หรือตัดทอนข้อความในตอนใดของญัตติการชออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี 2562 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และให้คงร่างเดิมไว้ตามที่ผู้บริหารของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเสนอ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ  3.2 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 งบลงทุน  
      หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ ขอให้ท่านเลขา ฯ  
      ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

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

              /….ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 1 (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า 1 ชุด จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 14,200.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 2 (ส านักปลัด) จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 3 บาน 1 ตู้  
งบประมาณ 1,500.- 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 3 (ส านักปลัด) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว  
งบประมาณ 5,000.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 4 (ส านักปลัด) จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง สูง 115 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 2,600.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 5 (ส านักปลัด) จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง สูง 105 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 2,400.-บาท 

 
 
          /….มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 6 (กองคลัง) จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว  
งบประมาณ 5,000.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 7 (กองคลัง) จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง สูง 105 เซนติเมตร  
จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 2,400.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 8 (กองสาธารณสุข ฯ) จัดซื้อโต๊ะท างาน  
จ านวน 1 ตัวงบประมาณ 2,990.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไป ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
รายการที่ 9 (กองสาธารณสุข ฯ) จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  
จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 2,590.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภา ฯ) 
 
          /….ระเบียบวาระที่ 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ***ไม่มี*** 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                       (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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




