
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 028                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 26  กันยายน ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมสภา ฯ 
ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้วอย่าง
เป็นเอกฉันท ์

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 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 ่3 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 2  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วัน อังคาร ที่ 20 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. นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส    หัวหน้าส านักปลัด 
6. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

นายพศวีร์ บุตรค า เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภา 
เลขานุการสภา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี   

พ.ศ. ๒๕62 ขอเรียนเชิญครับ 
  
นายจ ารัส  โป่งอ้วน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร 
ประธานสภา ฯ  และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน  
   ก่อนอ่ืนกระผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบว่าการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 
   ที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 

ปี 2563 ต่อ ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัติ) และ วาระที่ 3 (ข้ันรับร่างข้อบัญญัติฯ)  
และเรื่องอ่ืน ๆ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจะได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา ฯ  แจ้งก าหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสา ฯ เข้าอบรม ตามโครงการ 
   พัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาในการส่งเสริม ฟ้ืนฟู ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
         /.....ผู้ด้อยโอกาสต าบลแม่สูน 
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   ผู้ด้อยโอกาสต าบลแม่สูน ประจ าปี 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 24 – 25  

สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ โป่งน้ร้อน  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมก็สามารถ 
แจ้งรายชื่อได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62   
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม ๒๕62   

 
นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต่อไปเป็นระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภา ฯ  แม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  
   ๒๕62 ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง 
   จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ให้ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมซึ่ง 
   ประกอบไปด้วย นายตา  จาวรรณะ , นายอ้วน อินระน๊ะ และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา 

 ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุม 
สภา ฯ ทราบด้วย 

  
นายตา จาวรรณะ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม 
สมาชิกสภา ฯ  นายตา จาวรรณะ สมาชิกสภา อบต. ในนามของคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ  
   ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสภา ฯ ให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ซึ่งมีด้วยกันสามท่าน ประกอบไปด้วย 
   กระผม และ นายอ้วน อินระน๊ะ และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา ได้มาร่วมกันประชุมตาม 
   ค าเชิญของท่านประธานสภา ฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕61 เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือท าการตรวจรายงานการ 
ประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งกระผมท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการ ดังกล่าวโดยมี 
นายอ้วน อินระน๊ะเป็นกรรมการ และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ และได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 15  
สิงหาคม 2๕61 คณะกรรมการมีมติเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ 
ประชุมกันไว้ จึงไม่มีการแก้ไขสมควรให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและรับรองต่อไป  
ขอขอบคุณครับ 

  
นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา ฯ  รายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน 
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   มาให้ที่ประชุมสภาทราบ เพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  ผมขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ได้น าตรวจรายงานการ 
   ประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านสมาชิกสภา ฯ จะลงมติรับรอง 
  
นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 15  
   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้า 
   สุดท้าย หากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้ 
   ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
  
ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ตั้งแต่หน้าแรก 

ถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 
  
นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว  
ประธานสภา ฯ  มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน 
   มาหรือไม่  ขอโปรดเสนอ 
  
ที่ประชุม  *** ไม่มี *** 
  
นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือ 
ขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน จึงเป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา ฯ  บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62  

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕62 ครัง้ที่ผ่านมาผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท า 
ประกาศเพ่ือเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2562 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอเชิญนายศุภกร สันติภราดรกุล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ รายงานผล 
ประธานสภา ฯ  การรับค าแปรญัตติ และ รายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อท่ีประชุม อบต. 

นายศุภกร สันติภราดรกุล เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตามมติที่ประชุมสภาองค์การ 
ประธาน คก.แปรญัตติ บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อ 
   วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้คัดเลือกและแต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้ เป็น 
   คณะกรรมการแปรญัตติและในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
   ประจ าปี 2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนด 
   ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563   

โดยก าหนดให้ยื่นเสนอได้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00  
ถึง 16:00 น. , วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. 
และ วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 16:00 รวมระยะเวลา 
เท่ากับ 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนซ่ึง 
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป  
ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น 

   ในห้วงระยะที่ก าหนดนั้น  ปรากฏว่า  ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิสภาท้องถิ่นผู้ใด 
   ประสงค์ยื่นค าแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

แต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมร่วมกันแล้ว  ในวันนี้ มีมติให้เสนอ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภา ฯ ได้ส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ไปพิจารณา ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของ 
ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังกล่าว , ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  
ไม่มีการสงวนค าแปรใด ๆ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน จากการรายงานของประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาให้ 
ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้เสนอค าแปรญัตติตามก าหนด 
   ระยะเวลาดังกล่าว  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดได้ยื่นเสนอแปรญัตติ วาระที่ 2   
   ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้พิจารณาแล้ว  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสิ่งใด 
   หรือตัดทอนข้อความในตอนใดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
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ประจ าปีงบประมาณ 2563  และให้คงร่างเดิมไว้ตามท่ีผู้บริหารขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่สูนเสนอ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบ 

ที่ประชุม  *** รับทราบ *** 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ แสดงความคิดเห็นแล้ว ผมขอให้ท่านเลขานุการสภา ฯ  
ประธานสภา ฯ  ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมประธานสภา,รองประธาน 
เลขานุการสภา ฯ  และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุม 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ 
ประธานสภา ฯ  แปรญัตติได้รายงานเสนอให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เชิญลงมติครับ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติเห็นชอบตามที่ 
ประธานสภา ฯ  คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานสรุปว่าให้คงร่างเดิมที่เสนอโดยผู้บริหาร 

เป็นเอกฉันท์ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน 3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประธานสภา ฯ  วาระท่ี 3 (ชั้นให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
ประธานสภา ฯ  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่าง 
   ข้อบัญญัติในวาระที่ 3  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้ 
   มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลง 
   มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ แสดงความคิดเห็นแล้ว ผมขอให้ท่านเลขานุการสภา ฯ  
ประธานสภา ฯ  ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมประธานสภา,รองประธาน 
เลขานุการสภา ฯ  และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุม 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ ว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 หรือไม่ เชิญลงมติครับ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติเห็นชอบให้ตราเป็น 
ประธานสภา ฯ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2563 และ จะได้ตรวจสอบ 
   เพ่ือเสนอให้นายอ าเภอลงนามอนุมัติต่อไป   

3.3 การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 , 3 ) พุทธศักราช 2543 ข้อ 29 จ านวน 1 รายการ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด รายการ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภา ฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 ครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ส่วนราชการ : กองช่างได้เสนอขออนุมัติต่อสภา ฯ ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 

ส่วนราชการ : กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบที่ 1 ตั้งไว้ 7,900.-บาท ปรากฎค าชี้แจง หน้า: 59/66 

เหตุผลประกอบ 

เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องอ้างอิงฐานราคาที่ปรับปรุงใหม่ให้เป็นไป 
โดยถูกต้องก่อนด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบต่อไป 

 
 
 

/.....ค าชี้แจงเดิม 
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ค าชี้แจงเดิม 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 7,900 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบเครือข่าย (Network Interface)  
  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์   
  คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
  หน้า 17 ล าดับที่ 45 

ค าชี้แจงใหม่ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1  
(28 หน้า/นาท)ี ราคา 8,900 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28  
  หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

 
 

/.....- มีช่องเชื่อมต่อ 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
  (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
หน้า 17 ล าดับที่ 45 

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  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

จ านวน 1 รายการ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบระมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   รายการ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  
 
   ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 3 ต่อไปเป็นการพิจารณาใน ล าดับที่ 3.4 
 

3.4 การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พุทธศักราช 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 , 3 ) พุทธศักราช 2543  
ข้อ 27 จ านวน 1 รายการ 
 

 
/.....นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด รายการ โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2562 ครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ส่วนราชการ : กองช่างได้เสนอขออนุมัติต่อสภา ฯ ในการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

ส่วนราชการ : กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
รายการ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  
แบบที่ 1 ตั้งไว้ 7,900.-บาท ปรากฎค าชี้แจง หน้า: 59/66 

เหตุผลประกอบ 

เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เปลี่ยนแปลงไป รายการเดิมมีราคาเพ่ิมข้ึน 1,000.-บาท จ าเป็นต้องโอน 
เพ่ิมให้เพียงพอก่อนด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบ 
ต่อไป 

 
โอนเพิ่ม จ านวน 1,000.-บาท 
 
โอนลดจาก : ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
รายการ เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,204,260.-บาท  
คงเหลือก่อนโอนลด 875,300.-บาท โอนลด 1,000.-บาท  
คงเหลือหลังโอนลด 874,300.-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 
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นายจ ารัส โป่งอ้วน เมื่อครบองคป์ระชุม ผมขอมติทีป่ระชุม ในการอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปี 2562 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  การโอนงบระมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์รายการ  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ต่อไปเป็นการพิจารณาล าดับที่ 3.5 

3.5 การรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด การรับบริจาคครุภัณฑ์ ครับ 
ประธานสภา ฯ   

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ตามท่ีคุณยุพา มหาวรรณ ประธานแม่บ้านอ าเภอฝาง ได้แจ้ง 

ความประสงค์จะบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นท์เตอร์  
ยี่ห้อ HP รุ่น HP Laser GET P1102 จ านวน 1 เครื่อง  
มูลค่า 3,590.-บาท ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ จึงขอความเห็นชอบจากสภา ฯ  
ในการรับเอาพัสดุนี้ เพ่ือถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือประทับตรา  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

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 ในการรับบริจาค ครุภัณฑ์ ครับ 
ประธานสภาฯ   
 
 
 

/.....มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ  28  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติ 
ประธานสภา ฯ  ให้ความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์ตามท่ีผู้บริหารเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

   **ประชาสัมพันธ์กจิกรรมจิตอาสาขุดลอกคูคลอง** 
   **ประชาสัมพันธ์การส ารวจข้อมูลผู้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร** 
   **ประชาสัมพันธ์ก าหนดการกิจกรรมธรรมสัญจร** 

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 




