
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 026                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 21  สิงหาคม ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่
ประชุมสภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี        
พ.ศ.2562 แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 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 ่3 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 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือนสิงหาคม 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 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. ส.ต.สมศักดิ์  กองจาย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
5. นายพลรบ  ไพเมือง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
6. น.ส.สุนันทนา  ขันธเลิศ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
7. นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส    หัวหน้าส านักปลัด 
9. นายวิฑูรย์  ปัญญานวน  ผู้อ านวยการกองช่าง   
10. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายพรชัย  ใจยะ   นักพัฒนาชุมชน 
12. น.ส.ปวีณา  ปัญญาวงค์  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

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  การประชุมครั้งนี้สภาของเราเหลือสมาชิกอยู่เพียง 29 คน สืบเนื่องจากการจากไป 
   โดยสงบของ ส.อบต.สุพจน์ สมะนาชัย ตัวแทนจาก หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง เมื่อ 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาและได้ท าบุญฌาปณกิจไปแล้วก่อนหน้านี้ 
 

/....โอกาสนี้จึง  
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โอกาสนี้จึงขอไว้อาลัยแด่ผู้ล่วงลับ ขอให้ที่ประชุมแสดงออกร่วมกันด้วยการสงบนิ่ง 
ซัก 5 นาที ครับ ..ล าดับต่อไปก่อนน าเข้าสู่วาระถัดไป จะให้มีการแนะน าตัวบุคลากร 
ที่โอนย้ายเข้ามาใหม่ ขอเชิญ นักพัฒนาชุมชนครับ 

          
นายพรชัย ใจยะ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ์ 
นักพัฒนาชุมชน  ทุกท่าน กระผม นายพรชัย ใจยะ นักพัฒนาชุมชน ได้มารายงานตัว บรรจุเข้ารับ 

ราชการที่ อบต.แม่สูนเป็นแห่งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา  
พ้ืนเพเป็นคนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอฝากเนื้อฝากตัว และยินดีให้ 
ความร่วมมือประสานงานในทุกเรื่องครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา ฯ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   แม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
   ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ให้ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบไป 
   ด้วย นายตา จาวรรณะ , นายอ้วน อินระน๊ะ และ นายสมเกียรติ์  วงค์ตา ได้รายงาน 
   ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

นายตา จาวรรณะ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ  กระผม นายตา จาวรรณะ สมาชิกสภา อบต. แม่สูน ในฐานะของ 
   คณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภา ฯ ให้ท า 
   หน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลแม่สูน ซึ่งมีด้วยกันสามท่าน ประกอบไปด้วยกระผม และ นายอ้วน อินระน๊ะ 

 และ นายสมเกียรติ์ วงค์ตา ได้มาร่วมกันประชุมตามค าเชิญของท่านประธานสภา ฯ  
เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือท าการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ซึ่งกระผมท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการ ดังกล่าวโดยมีนายอ้วน อินระน๊ะ  
เป็นกรรมการ และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา เป็นกรรมการและเลขานุการ และได้ท า 
การตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีด้วยกัน 

   ทั้งหมด 18 หน้า  คณะกรรมการมีมติเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามท่ีสมาชิกสภา 
ได้ประชุมกันไว้ จึงไม่มีการแก้ไขสมควรให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและรับรองต่อไป  
ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภา ฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการ 
   ตรวจรายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงานผลการตรวจรายงานการ 
   ประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภาทราบ เพ่ือให้การรับรองรายงานการ 
   ประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  ผมขอเชิญ 
   เลขานุการสภา ฯ ได้น าตรวจรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่าน 
   สมาชิกสภา ฯ จะลงมติรับรอง 

เลขานุการสภา ฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีด้วยกัน 18 หน้า โดยผมจะเป็นผู้น า 
ตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้าสุดท้าย  หากท่านสมาชิก 
สภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้ท่านรีบ 
เสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 
ประธานสภา ฯ  จนเสร็จสิ้นเมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากัน 
   ครบทุกหน้าแล้ว มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมใน 
   รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  ขอโปรดเสนอ 

ที่ประชุม  ....ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฎผู้เสนอขอแก้ไข.... 

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

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 สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕62 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือ 
   ขึน้พ้นศีรษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   
  
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       28  คน 

สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา 

   3.1 : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  

วาระท่ี 1 รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

ประธานสภาฯ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระ 
   ที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะ 
   รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ 
   อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
   แล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้ 
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ตามนัยของระเบียบที่กล่าว 
   อ้าง กล่าวสรุปก็คือ ในวาระที่ 1 นี้ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
   ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติและลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว แต่ 
   ก่อนที่จะลงมติรับหลักการ ต้องให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ที่ 
   ประสงค์จะอภิปราย อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว และในโอกาสนี้ ขอเรียน 
   เชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน แถลงรายละเอียดของร่าง 
   ข้อบัญญัติ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ร่วมกันพิจารณา ทั้งให้ 
   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ที่ประสงค์จะอภิปราย ได้อภิปรายในเรื่อง 
   นั้น ๆ ก่อนลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติต่อไป   

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน บัดนี้ถึงเวลาที่ 
นายก อบต.แม่สูน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ จึง 
   ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะ การคลังตลอดจน 
   หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 101,510,345.35 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 33,509,091.34 บาท 
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1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 37,954,818.58 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   

จ านวน 1 โครงการ รวม 439,482.06 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   

จ านวน 16 โครงการ  รวม 3,623,387.94 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน -0- บาท 

2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
(1) รายรับจริง  จ านวน 84,004,399.90 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร     จ านวน  2,110 ,117.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     673,554.19 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     604,549.19 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน       0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     290,615.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน        0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  32,761,489.52 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  47,564,075.00 บาท 

(2) เงินอุดที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 644,150.-บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 58,993,058.99 บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง     จ านวน  21,504,954.00 บาท 
งบบุคลากร    จ านวน   18,722,617.00 บาท 
งบด าเนินงาน    จ านวน   11,800,957.99 บาท 
งบลงทุน     จ านวน      2,894,030.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น    จ านวน         0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จ านวน     4,070,500.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน 630,950.-บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน 380,000.-บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น 
อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.1 รายรับ 

หมวดรายรับ 
รายรับจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

ประมาณการ ปี 
2563 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 2,188,310.00 1,630,000.00 2,188,000.00 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่า ปรับ และใบอนุญาต 891,153.40 764,600.00 891,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 540,756.67 400,000.00 540,000.00 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 362,483.00 350,000.00 362,400.00 
 รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 3,982,703.07 3,144,000.00 3,981,400.00 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจัดสรร 37,751,999.28 25,855,400.00 37,018,600.00 
รวมรายได้ทีร่ัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 37,751,999.28 25,855,400.00 37,018,600.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 47,026,628.00 57,000,000.00 47,000,000.00 

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 47,026,628.00 57,000,000.00 47,000,000.00 

 รวมทั้งสิ้น 88,761,330.35 86,000,000.00 88,000,000.00 
2.2 รายจ่าย 
 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ปี 

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 23,792,747.00 25,630,200.00 25,828,300.00 
 งบบุคลากร 21,549,427.00 27,125,850.00 27,727,680.00 
 งบด าเนินงาน 13,843,601.60 19,901,360.00 21,065,070.00 
 งบลงทุน 2,172,850.00 8,959,090.00 9,011,450.00 
 งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
 งบเงินอุดหนุน 4,737,000.00 4,363,500.00 4,347,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 66,115,625.60 86,000,000.00 88,000,000.00 
รวมทั้งสิ้น 66,115,625.60 86,000,000.00 88,000,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้าน ยอดรวม(บาท) 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,608,415.- 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,290,905.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 23,578,5795- 
 แผนงานสาธารณสุข 4,350,970.- 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 985,820.- 
 แผนงานเคหะและชุมชน 2,033,000.- 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 632,500.- 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 622,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,915,495.- 
 แผนงานการเกษตร 1,153,800.- 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 25,828,300.- 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 88,000,000.- 

-ร่าง- 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนและโดยอนุมัติของนายอ าเภอฝาง 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

        เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 88,000,000 บาท 
 
        /....ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
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 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ  
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 86,000,000 บาท      
        โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม(บาท) 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,608,415.- 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,290,905.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 23,578,795.- 
 แผนงานสาธารณสุข 4,350,970.- 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 985,820.- 
 แผนงานเคหะและชุมชน 2,033,000.- 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 632,500.- 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 622,000.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,915,495.- 
 แผนงานการเกษตร 1,153,800.- 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 25,828,300.- 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 88,000,000.- 

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

***ในส่วนของรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารท่ีแจกให้แก่ท่านสมาชิก ฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว*** 
 
 
 
 
 
 
          /.....ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ชี้แจงรายละเอียดร่าง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญ
สอบถามหรือจะอภิปรายก็เชิญได้  

นายสวาท วงค์เทพ ตามเอกสารร่างงบประมาณท่ีผู้บริหารได้เสนอต่อสภา ฯ ปรากฎงบลงทุนที่มาจาก 
ส.อบต.แม่สูน  ข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่นอย่างชัดเจน เป็นไปโดยชอบด้วยหลักการแล้ว  

หากแต่อยากจะก าชับให้ผู้บริหารก ากับดูแลในขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาให้ได้มาซึ่ง 
ทรัพย์สินสาธารณะที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เช่น ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงถึง 4,500,000.-บาท  
ซ่ึงตามระเบียบทางราชการไม่สามารถระบุยี่ห้อได้ จะถือเป็นการล็อคสเป็ค  
แม้เราจะทราบดีว่า ของที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ยี่ห้อใดเป็นที่ยอมรับในเรื่องของ 
คุณภาพและความคุ้มค่าก็ไม่สามารถก าหนดคุณลักษณะให้ชัดเจรมากไปกว่า 
ที่ปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดดังนั้นในขั้นตอนการ 
การแข่งขันราคาของผู้ประกอบการขอให้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนรักษา 
ผลประโยชน์ของ อบต.แม่สูน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้...อีกประการหนึ่งขอ 
สอบถามผู้บริหารว่า การตั้งงบประมาณ รายการค่าจ้างออกแบบ นั้นมีวิธีคิด 
อัตราส่วนอย่างไร เพราะไม่เคยพบว่าได้ตั้งงบประมาณในรายการนี้มาก่อน 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านอื่นท่ีประสงค์จะอภิปรายในประเด็นใด ๆ อีก ก็ขอเชิญ ครับ  
หากยังไม่มีก็ขอเชิญนายกจะชี้แจงก่อนได้ครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ์ทุกท่าน จากการอภิปรายของ 
นายก อบต.แม่สูน สมาชิก ฯ เรื่องเน้นย้ าเกี่ยวกับการสรรหาครุภัณฑ์นั้น ทางฝ่ายบริหารขอรับรองว่า 

จะก ากับดูแลให้การจัดซื้อได้รับประโยชน์สูงสุด...ส่วนการตั้งงบประมาณรายการ 
ค่าจ้างออกแบบ นั้น ขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นายวิฑูรย์ ปัญญานวน เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ์ ผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อ านวยการกองช่าง ทุกท่าน ในการด าเนินการตั้งงบประมาณค่าออกแบบนั้น หากเป็นการก่อสร้าง 
   ประเภทอาคาร จะต้องตั้งไว้ใน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้ฐาน 
   ค านวณจากมูลค่าของงานก่อสร้างนั้น ๆ เป็นตัวตั้ง ในอัตรา ร้อยละ 4 ทั้งนี้ตัวเลข 

ที่น ามาใช้ค านวณจะพิจารณาจากแผนพัฒนาที่ปรากฏในปีที่น ามาตั้งงบประมาณ  
ซึ่งในข้อจ ากัดของวงเงินงบประมาณรวมนั้นท าให้ไม่สามารถตั้งงบได้ครอบคลุมทั้งปี 
ตามแผนได้ จึงเลือกเฉพาะโครงการที่สามารถจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ 
จริง ๆ เท่านั้น น าเรียนให้สภา ฯ ได้รับทราบในเบื้องต้นครับ 
 

 
         /.....นายอินทร  หล่อเถิน 
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นายอินทร หล่อเถิน สอบถาม ผอ.กองช่าง ว่าเดี่ยวนี้ท าไมไม่เรียกให้ สมาชิกสภา ฯ เข้าร่วมตรวจงาน 
ส.อบต. แม่สูน  กับคณะกรรมการตรวจรับ ฯ ในโครงการก่อสร้างเหมือนเมื่อก่อน 

นายวิฑูรย์ ปัญญานวน เรียนท่านสมาชิก ฯ ในกระบวนงานพัสดุ อาจไม่ได้แต่งตั้งสมาชิกสภา ฯ เข้าเป็น  
ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการร่วมในทุกโครงการ แต่สามารถร่วมตรวจสอบได้ ต่อไปจะแจ้งประสาน 
   ให้ทุกท่านได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมทุกโครงการครับ ขอขอบพระคุณในการ 

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอด 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ขอเรียนให้สภา ฯ ทราบถึงเหตุผลและข้อจ ากัดในการตั้งงบประมาณ ปี 2563 
นายก อบต.แม่สูน ดังนี้ เนื่องจากการประมาณการรายรับโดยอ้างอิง รายรับจริงปี 2561 วงเงิน 

รวม 88 ล้านบาท นั้น เมื่อจัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายประจ า ซึ่งได้แก่ 
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และ บรรดาค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  
แล้วปรากฎว่าเม็ดเงนิที่สามารถจัดสรรเป็นงบลงทุนได้ไม่มากนักจ าเป็นต้องคัดสรร  
โครงการที่มีความจ าเป็นและไม่สามารถน าไปขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมได้  
มาตั้งในข้อบัญญัติก่อน เช่น โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 13 การจัดซื้อ 
รถขุดตีนตะขาบ , การจัดซื้อรถตู้ เป็นต้น ส่วนโครงการอื่น ๆ ในปี 2562  
และ 2563 ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ก็จะพิจารณาขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม  
เช่น โครงการรางระบายน้ า ,ถนน ของแต่ละหมู่บ้าน , การจัดซื้อรถขยะ เป็นต้น 

ประธานสภา ฯ  ส าหรับช่วงเช้าอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ขอพักการประชุม  
ช่วงบ่ายให้ท่านสมาชิก ฯมาประชุมในญัตตินี้ต่อ ก่อนลงมติ รับหลักการ 

พักการประชุม   เวลา 12 : 00 น. 

เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา  13 : 00 น. 

ประธานสภา ฯ  เปิดการประชุมและแจ้งต่อท่ีประชุมว่าการด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย 2563 ขณะนี้ยังอยู่ใน วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ หลังจากท่ี 
   ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็เชิญต่อได้ 
   ก่อนจะลงมติ รับ/ไม่รับ หลักการ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ฯ รับทราบถึงเรื่องถนนสายทางหลวงชนบท 
นายก อบต. แม่สูน (รพช เดิม) จะได้มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมบ ารุง OVER LAY เป็นวงเงิน 

ประมาณ 10 ล้านบาท ขอให้แต่ละหมู่บ้านได้ส ารวจความช ารุดเสียหาย 
เบื้องต้น เพ่ือเสนอให้ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ต าบลแม่สูน 

    
 
             /....อีกเรื่องหนึ่ง คือ 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล อีกเรื่องหนึ่ง คือ  โครงการพัฒนาขุดลอกคูคลองแหล่งน้ าของทางบ่อน้ ามันฝาง ฯ 
นายก อบต. แม่สูน ได้แจ้งประสานเข้ามาว่า จะด าเนินการในพื้นที่แม่สูน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  
   โดย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้าน เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา ฯ  

หารือต่อที่ประชุม ว่าจะให่ด าเนินการในพ้ืนที่ใด 

นายอรรถกร  ดิโพ ขอเสนอพ้ืนที่ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ครับ 
ส.อบต แม่สูน   

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ ผมจะได้ประสานกับบ่อน้ ามันใน
นายก อบต. แม่สูน เรื่องก าหนดการด าเนินการต่าง และ ขอให้ท าความเข้าใจกับทางผู้น าฝ่ายปกครองให้ 
   เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน 

ประธานสภา ฯ  เมื่อที่ประชุมได้เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อบัญญัติต าบล เรื่อง งบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สมาชิกทุกท่านหมดข้อสงสัยในข้อบัญญัติ 
   แล้วจึงขอปิดการอภิปราย ท่านเลขา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน  
รวมประธานสภา, รองประธาน และเลขานุการสภา รวมทัง้หมด 29 คน  
ครบองค์ประชุม  

ประธานสภา ฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการในการ  รับ / ไม่รับ หลักการ  
   แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

มติที่ประชุม  รับหลักการ 28 เสียง 
   ไมร่ับหลักการ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

ประธานสภา ฯ  เมื่อรับหลักการแล้ว ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม 
   สภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

   ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
   ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่ 
   น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณนั้น 
 
 
        /....ข้อ 47 ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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   ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ 
   คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง 
   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

   ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  

   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดัวยสมาชิกสภาท้องถิ่น  
        มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคล 
            ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก 
   สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   ชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
      (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

   ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก 
   สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี 
    สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 
   ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่ก าจัดจ านวน เว้นแต่ในที่ประชุมมีมติ 
   เป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ข้อ 12 ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ข้อ 109 วรรค 2 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการ 
   และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่ง 
   คน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา 
   ท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 
   ตามข้อ 49 ก าหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ส่งร่าง 
   ข้อบัญญัติที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง 
   ข้อบัญญัติแล้ว ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด จึงขอให้ที่ประชุม 
   พิจารณาด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมระบุจ านวนด้วยว่าจะเลือกก่ี 
   คน การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้เป็นไปตามข้อ 107 แห่งระเบียบ 
 
         /....กระทรวงมหาดไทย 
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   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
   ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554กล่าวคือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือ 
   นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
   รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นผู้ 
   เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และการเลือกให้เลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน แล้ว 
   จึงเลือกกรรมการแปรญัตติคนถัดไปจนครบ 7 คน และในโอกาสนี้ขอเชิญสมาชิก 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เสนอความคิดเห็นว่าจะให้มีคณะกรรรมการ 
   แปรญัตติเป็นจ านวนกี่คน 

นายอินทร หล่อเถิน   กระผมขอเสนอให้มีกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คนครับ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 10  

ผู้รับรอง    ได้แก่   1. นายนุลักษณ์  วงค์ค า ส.อบต. หมู่ที่ 1 
    2. นายถนอม แสงมุขดา ส.อบต.  หมู่ที่ 5 

ประธานสภา ฯ  ผู้ใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนอื่น ๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีแล้ว  
   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  

เจ็ดคน ขอเชิญยกมือ 

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

ประธานสภา   ล าดับต่อไปขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1   

นายสวาท วงค์เทพ  กระผมขอเสนอ นายมงคล ทรายน้อย 
ส.อบต. หมู่ที่ 1   

ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 

นายนุลักษณ์ วงค์ค า  ส.อบต. หมู่ที่ 1 ยกมือรับรอง 
นายตา จาวรรณะ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ยกมือรับรอง 
 
 

         /....ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมเลือกนายมงคล ทรายน้อย เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  
   ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญเสนอครับ 

นายสมเกียรติ์ วงค์ตา  กระผมขอเสนอ นายอ้วน อินระน๊ะ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 

นายสมเพชร แก้วค ามูล  ส.อบต. หมู่ที่ 17 ยกมือรับรอง 
นางสาวทองเหรียญ ธรรมโท๊ะ ส.อบต. หมู่ที่  4  ยกมือรับรอง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมเลือกนายอ้วน อินระน๊ะ เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2  
   ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญเสนอครับ 

นายถนอม แสงมุขดา  กระผมขอเสนอ นายจ าเริญ มาฤทธิ์ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 

นายอรรถกร ดิโพ  ส.อบต. หมู่ที่ 6    ยกมือรับรอง 
นายอินทร หล่อเถิน  ส.อบต. หมู่ที ่10  ยกมือรับรอง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมเลือกนายจ าเริญ มาฤทธิ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3  
   ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญเสนอครับ 

นายสมบูรณ์ บุญมาก  กระผมขอเสนอ นายศุภกร สันติภราดรกุล 
ส.อบต. หมู่ที่ 11   
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 

นายสมเกียรติ์ วงค์ตา  ส.อบต. หมู่ที่ 9    ยกมือรับรอง 
นายอินทร หล่อเถิน  ส.อบต. หมู่ที ่10  ยกมือรับรอง 

 
 
 
 
 
          /.....ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมเลือกนายศุภกร สันติภราดรกุล เป็นกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 4 ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  
เชิญเสนอครับ 

นายศุกร สันติภราดรกุล  กระผมขอเสนอ นายสุรินทร์ หงษ์หิน 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 

นายนุลักษณ์ วงค์ค า  ส.อบต. หมู่ที่ 1    ยกมือรับรอง 
นายบัญชา แสนระแหง  ส.อบต. หมู่ที ่2   ยกมือรับรอง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมเลือกนายสุรินทร์ หงษ์หิน เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5  
   ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 เชิญเสนอครับ 

นายมงคล ทรายน้อย  กระผมขอเสนอ นายอินทร หล่อเถิน 
ส.อบต. หมู่ที่ 16   
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 

นายบุญเลิศ วรรณค า  ส.อบต. หมู่ที่  5    ยกมือรับรอง 
นายสมบูรณ์ บุญมาก  ส.อบต. หมู่ที ่11 ยกมือรับรอง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมเลือกนายสุรินทร์ หงษ์หิน เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 6  
   ต่อไปเป็นการเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 เชิญเสนอครับ 

นางส ารวย โปธิ   ดิฉันขอเสนอ นายบัญชา แสนระแหง 
ส.อบต. หมู่ที่ 7   
 
ประธานสภา   ขอผู้รับรองจ านวน 2 คนครับ 

นายจักรี ใจนาง  ส.อบต. หมู่ที่ 7    ยกมือรับรอง 
นายอรรถกร ดิโพ ส.อบต. หมู่ที่ 6  ยกมือรับรอง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันสรุปว่าที่ประชุมเลือกนายบัญชา แสนระแหง  
เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 7  

 
          /.....ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  สรุปว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 คนแล้ว ได้แก่  

1. นายมงคล  ทรายน้อย สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 16 
2. นายอ้วน  อินระน๊ะ  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 3 
3. นายจ าเริญ มาฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 12 
4. นายศุภกร  สันติภราดรกุล สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 6 
5. นายสุรินทร์  หงษ์หิน  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 8 
6. นายอินทร หล่อเถิน  สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 10 
7. นายบัญชา แสนระแหง สมาชิกสภา อบต.แม่สูน หมู่ที่ 2 

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

ในโอกาสนี้ ขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร 
ญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 49 ประกอบข้อ 45 วรรคสาม กล่าวคือ ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติ พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
ญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ และให้ก าหนดระยะเวลาเสนอแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และขอให้สมาชิกทุกท่าน พิจารณาและ
เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 
 
 
 
 

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

1. วัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 
2. วัน เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 
3. วัน อาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08:00 – 16:00 น. 

ประธานสภา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ  
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิม กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

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

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม  
ก าหนด วัน เวลา รับเรื่อง เสนอค าแปรญัตติ 
ตามท่ีนายสวาท วงค์เทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 1 เสนอ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  28  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 
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ 2563 ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด หากสมาชิก 
   ท่านใดจะยื่นเรื่องขอเสนอค าแปรญัตติให้เสนอภายในวันและเวลาที่ก าหนด และใน 
   การประชุมครั้งต่อไปสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ และวาระท่ี 3 ลงมติ ขอก าหนดการประชุม ใน วันจันทร์  
   ที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เวลา  
   09.00 น. ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะท าหนังสือเชิญประชุมเฉพาะ 
   ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เท่านั้น เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้รับค าแปร 
   ญัตติภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  
    
 
                   /....พร้อมทั้งรายงาน 



 

-18- 
 
   พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความคิดเห็นยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลแม่สูน ก่อนเวลา 17.30 น. ของวันที่อาทิตย์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม 2562 
   เพ่ือจะได้ด าเนินการรายงานผลการแปรญัตติ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   แม่สูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทราบและด าเนินการในส่วน 
   ที่เก่ียวข้องต่อไป 

3.2 : การพิจารณา : ยกเลิกมติการขอจ่ายเงินสะสม ในคราวการประชุมสภา ฯ 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  
  จ านวน 3 โครงการ  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบต่อสภา ฯ ครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ์ทุกท่าน จากการขออนุมัติจ่าย 
นายก อบต. แม่สูน ขาดเงินสะสม จ านวน 18 โครงการ ในคราวการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อมาพบว่ามีหนังสือสั่งการให้ระงับ 
   โครงการที่ใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบของยางพารา จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ 
   ที่มีลักษณะดังกล่าว เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงเสนอให้สภา ฯ  

พิจารณา 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
ส าหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย 
(Motor Grader) หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 410.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย วงเงินที่ขอจ่าย 490,800.-บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับ 
งานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย 
(Motor Grader) หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 410.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง วงเงินที่ขอจ่าย 499,100.-บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
ส าหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย 
(Motor Grader) หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 410.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร  
หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง วงเงินที่ขอจ่าย 497,200.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการยกเลิกมติ การอนุมัติ  
   จ่ายเงินสะสม โครงการพัฒนา 3 โครงการ ในคราวการประชุมสภา ฯ  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ตามท่ีผู้บริหารเสนอ  

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

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอให้ผู้บริหารเสนอต่อที่ประชุมประกอบการพิจารณาจ่ายเงินสะสม 
โครงการพัฒนา 3 โครงการ ทดแทนโครงการเดิมที่ยกเลิกไป เชิญครับ  

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากการ 
นายก อบต. แม่สูน ยกเลิกมติ 3 โครงการก่อนหน้านี้ ทางผู้บริหารจึงขอเสนอโครงการ 
   บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 3 โครงการโดยขออนุมัติ 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในการจ่ายเงินสะสม  
   ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก 

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 43 

   โครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบมี 
รอยต่อตามยาว)หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 720.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
วงเงินที่ขอจ่าย 478,800.-บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบมี 
รอยต่อตามยาว)หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 720.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
วงเงินที่ขอจ่าย 477,600.-บาท 

 
         /....3. โครงการก่อสร้าง 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบมี 

รอยต่อตามยาว)หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 720.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
วงเงินที่ขอจ่าย 477,200.-บาท 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงรายละเอียดโครงการที่จะเสนอขอรับการอนุมัติจากสภา ฯ  
   ไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามก็ขอเชิญครับ 
 

   ถ้าไม่มีแล้วขอให้เลขานุการ ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

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

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม  
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบมี 
รอยต่อตามยาว)หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 720.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
วงเงินที่ขอจ่าย 478,800.-บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบมี 
รอยต่อตามยาว)หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 720.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
วงเงินที่ขอจ่าย 477,600.-บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบมี 
รอยต่อตามยาว)หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 720.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
วงเงินที่ขอจ่าย 477,200.-บาท 

 
 
          /....มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  28  เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภาฯ  กล่าวโดยสรุป คือ สภา ฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม รวมวงเงินที ่
ขอจ่าย 1,433,600.-บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

3.3 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
      งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภา ฯ  รายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อสภา ฯ ครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ตามท่ีได้ด าเนินการก่อสร่างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  

สถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ขณะนี้ใกล้จะ 
แล้วเสร็จ จ าเป็นจะต้อง มีการติดตั้งวางระบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง(ภายนอก)  
และ การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า(ภายใน)ให้เพียงพอ เหมาะสม และได้มาตรฐาน  
แก่การจัดการเรียนการสอนซึ่งรายละเอียดของโครงการ จะประกอบด้วย  

1. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงขนาด 50 KVA 
2. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมตู้ MDB 

ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติในอ านาจของสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 , 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ 
รายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

/….ส่วนราชการ : กองการศึกษา 
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ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายการที่ 1 

โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการขยายเขตพร้อมติดตั้ง 
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA ส าหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ วงเงิน 
งบประมาณ 500,000.-บาท 

โอนลด ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
รายการเงินเดือนพนักงาน ยอดโอนลด 500,000.-บาท    

นายจ ารัส โป่งอ้วน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมประธานสภา,  
เลขานุการสภา ฯ         รองประธานสภา ฯ และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุม  

นายจ ารัส โป่งอ้วน เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการอนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปี 2562 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  การโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

รายการ โครงการขยายเขตพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA  
ส าหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ วงเงินงบประมาณ 500,000.-บาท 

3.4 การพิจารณาอนุมัตแิก้ไขสัญญาจ้าง(เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง 
ประธานสภา ฯ  (เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  

หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ต่อสภา ฯ ครับ 
/….นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.แมสู่น สืบเนื่องจากการด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง  
สัญญาจ้างเลขที่ CNTR-0397/62 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
ต่อมาได้รับรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมกับเอกสาร 
ยืนยันจากประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ขอให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้างรางระบายน้ าดังกล่าว พอสรุปได้ดังนี้ 

เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากปัญหาน้ าหลากจากถนนเข้าสู่บ้านเรือนราษฎร 
จะสามารถบ าบัดปัดเป่าให้ล่วงพ้นไปได้ หากเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ 
ในปริมาณงานเท่าเดมิ โดยจากเดิมเริ่มต้นบ้านนายเป็ง กาวารี ถึง บ้านนางมาลี  
ราชสุวรรณ ย้ายมาเริ่มต้นที่บ้านนายสันติ ราชสุวรรณ(ติดเขตที่ราชพัสดุ  
กรมการพลังงานทหาร)ถึงบ้านนายวิโรจน์ สอทอง(ล าเหมืองสาธารณประโยชน์) 

   การแก้ไขสัญญาดังกล่าวถือปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการ 
   จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 97 , ระเบียบ 
   กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
   หมวด 5 ข้อ 161 , 165 ทั้งนี้กรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง มีความจ าเป็น 
   จะต้องขออนุมัติต่อสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 ด้วย มรีายละเอียดดังนี้ 

ส่วนราชการ : กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30 หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง  
ตั้งไว้ 495,000.-บาท ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 60/66 

ค าชี้แจงเดิม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30  
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 182.00 เมตร หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ต าบลแม่สูน  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและประมาณราคา ที่ อบต.แม่สูน 
ก าหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว)เป็นตามกรอบอ านาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติ 

 
 

/…..สภาต าบลและ 
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สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ประกาศเม่ือ 22 กพ 2561) 
หน้า 13 ล าดับที่ 45 

ค าชี้แจงใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาด 
กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 182.00 เมตร หมูท่ี่ 12 บ้านสันมะม่วง  
ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ตามการออกแบบและประมาณราคา  
ที่ อบต.แม่สูนก าหนดและได้รับการอนุมัติแบบแล้ว)เป็นตามกรอบอ านาจหน้าที่ 
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 มาตรา 67(1) เป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1  
(ประกาศเม่ือ 22 กพ 2561) หน้า 13 ล าดับที่ 45 

หมายเหตุ : ในรายละเอียดค าชี้แจงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหากแต่เป็นการขออนุมัติ 
เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนกระบวนงานหลังจาก 
ที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว รายละเอียดอันเป็นสาระส าคัญจึงปรากฏอยู่ในบันทึก 
ต่อท้ายสัญญา ของสัญญาเลขที่ CNTR-0397/62 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 

นายจ ารัส โป่งอ้วน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมประธานสภา,  
เลขานุการสภา ฯ         รองประธานสภา ฯ และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุม  

นายจ ารัส โป่งอ้วน เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการอนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายการที่มีการแก้ไขบันทึกต่อท้ายสัญญา ตามท่ีผู้บริหารแถลง 

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

 
 

/…..นายจ ารัส โป่งอ้วน 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง  

ที่ได้มีการแก้ไขบันทึกต่อท้ายสัญญา (เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง) เป็นเอกฉันท์ 

3.5 การพิจารณา : เรื่อง การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนจากกรมป่าไม้ 
      ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประธานสภา ฯ  เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ตามท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีหนังสือ 
นายก อบต. แม่สูน แจ้งความประสงค์ ขอน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภา ฯ 
   (ตามหนังสือที่ ทส 0926.10.59/19 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอน า 

เรื่องเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) ทางผู้บริหารจึงได้เสนอ 
เป็นญัตติให้สภา ฯ พิจารณา ในส่วนของรายละเอียดจะขอให้ตัวแทนหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ(น.ส.ปวีณา ปัญญาวงค์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
ท าหน้าที่ หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอนเป็นผู้รายงานต่อสภา ฯ ครับ 

น.ส.ปวีณา ปัญญาวงค์ เรียนท่านประธานสภาฯ นายก อบต. แม่สูน และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ด้วย 
นักวิชาการป่าไม้ ฯ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอนมีความประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
   ซึ่งพ้ืนที่บางส่วนเป็นเขตรับผิดชอบของ อบต.แม่สูน (บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน  

และ หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม เนื้อท่ีประมาณ 1,500 ไร่ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ 
ด าเนินงานพัฒนาลุ่มน้ า ซึ่งการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว จะต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือใช้ประกอบค าขออนุญาต 
ใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 มาตรา 13 ทวิ) หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 13 ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งก าหนดว่า “ในกรณีที ่
ส่วนราชการและองค์การของรัฐ มีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่า 
สงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดี 
โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทาง 
ราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้ 
น ามาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือองค์การ 
นั้นๆ จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในพ้ืนที่นั้น” และใน วรรคสาม ได้ก าหนดให้ “การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่งเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี” 

 
 

/…..ซ่ึงหลักเกณฑ์เป็นไปตาม 
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ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นไปตาม “ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์ 
อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่ง 
ชาติ พ.ศ.2548 ข้อ 5 ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ประสงค์จะขอใช้พื้นที่ 
บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของ 
รัฐอย่างอ่ืน ให้ยื่นค าขอต่อจังหวัดท้องที่ท่ีป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่กรมป่าไม้ 
ก าหนด ตามแบบ ป.ส.17 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ 
ค าขอ”ซึ่งตามแบบ ป.ส.17 ได้ก าหนดให้แสดงหลักฐานว่าโครงการได้รับความ 
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ ดังนั้นการที่หน่วยงาน 
ของรัฐจะด าเนินโครงการในพื้นท่ีป่าสงวน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบค าขอ 
ขอน าเรียนต่อสภา ฯ เพียงเท่านี้  

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านนายกและตัวแทนหน่วยงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่งอนได้ 
ให้ข้อมูล พร้อมเหตุผลความจ าเป็น ในการเสนอขอความเห็นชอบจากสภา ฯ  
ในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ 
ซักถามก็ขอเชิญครับ 

 

นายพศวีร์ บุตรค า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเข้ามาพัฒนาในพ้ืนที่ 
เลขานุการสภา ฯ  ต าบลแม่สูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการดี ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า ช่วยเหลือ 

เกษตรกรในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 
 

ประธานสภา ฯ  หากไม่มีสมาชิก ฯ ซักถามแล้วขอให้เลขานุการ ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

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

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ การขอใช้พื้นที่ป่า 
   สงวน ส าหรับด าเนินโครงการพระราชด าริ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่งอน  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เชิญลงมติครับ   

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

 
 

/…..ประธานสภา 
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ประธานสภาฯ  สรุปว่าสภา ฯ ให้ความเห็นชอบ การขอใช้พื้นที่ป่าสงวน ส าหรับด าเนิน 
โครงการพระราชด าริ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่งอนอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

- แจ้งนัดหมายโครงการจิตอาสา ฯ พัฒนาคูคลอง (28 สิงหาคม 2562) 
- แจ้งก าหนดการโครงการธรรมะสัญจร 2562 
- แจ้งก าหนดการงานเลี้ยงฉลองต าแหน่งก านันต าบลแม่สูน 

ปิดประชุมเวลา  15.00 น. 
 

 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
         คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    
    .........................................               .......................................             ............................................ 
       (นายตา จาวรรณะ)                    (นายอ้วน  อินระน๊ะ)                   (นายสมเกียรติ์  วงค์ตา) 
 
 

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




