
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 

วัน จันทร์ ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

................................... 
ผู้มาประชุม 

1. นายจ ารัส   โป่งอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายเฉลียว  มาหวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายพศวีร์  บุตรค า   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. นายสวาท   วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
5. นายนุลักษณ ์ วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
6. นายบัญชา  แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
7. นายตา  จาวรรณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
8. นายอ้วน  อินระน๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่3 
9. นายชัย  วงศ์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่3 
10. นายนพดล  วรรณดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
11. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
12. นายถนอม  แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
13. นายบุญเลิศ  วรรณ์ค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
14. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6  
15. นายศุภกร  สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6 
16. นางสาวส ารวย  โปธ ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
17. นายจักร ี ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
18. นายสุรินทร์  หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
19. นางณัฐกานต์  ถาค าวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
20. นายสมเกียรติ์  วงค์ตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
21. นายสุพจน์  สมะนาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
22. นายอินทร  หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่10 
23. นายสมบูรณ ์ บุญมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
24. นายจ าเริญ  มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
25. นายวิเชียร  บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
26. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวนี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่13 
 
 
         27. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน 
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27. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่14 
28. นายมงคล  ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
29. นางศรีนวล  ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
30. นายยรรยง  ชัยวุฒ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 
31. นายสมเพชร  แก้วค ามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายสวัสดิ์  ปินตา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. ส.ต.สมศักดิ์  กองจาย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
5. นายวัจชลณ์  ขุนติ๊บ   นิติกร 
6. น.ส.พัชรินทร์  สมัคร   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. น.ส.สกาวเดือน ศิริ   คนงานทั่วไป 
8. น.ส.ปรีชญา กุณะจันทร์  นักจัดการงานทั่วไป 
9. น.ส.ฐิติพร พรหมศร   นักพัฒนาชุมชน 
10. นายอลงกรณ ์ อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 
นายพศวีร์ บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ  ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 
ขอกราบเรียนเชิญครับ 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้มี
เกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน ก่อนอ่ืน
กระผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบว่าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยการประกาศของท่าน
นายอ าเภอฝาง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบในความประสงค์ของท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน ที่ได้เสนอขอไป เพ่ือให้สภา ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาญัตติตามความจ าเป็น
เร่งด่วนและเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา ฯ ต้องพิจารณา และก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อส าคัญ
ของระเบียบวาระการประชุม  เชิญท่านเลขานุการสภา ฯได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบอีก
ครั้งด้วยครับ 

  

/…นายพศวีร์  บุตรค า เลขานุการสภา ฯ 
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นายพศวีร์ บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทุกท่าน ผมขออ่านอ่านประกาศอ าเภอ  เรื่อง  
เรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕60 เพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบ
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ  

ขอเชิญท่านประธานสภาได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาต่อครับ 
 

   
 

/....นายจ ารัส  โป่งอ้วน ประธานสภา ฯ 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขอบคุณเลขานุการสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนครั้ง  
นี้มีหัวข้อส าคัญของระเบียบวาระ ดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 
เมื่อวันที่  ๒4  เมษายน ๒๕60 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 3.1 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
   3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

      เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 
   3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

      เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 
   3.4 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
   3.5 พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

       และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
   3.6 การรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
  ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจะได้เริ่มน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนอื่น ขอถือโอกาสนี้เชิญเจ้าหน้าที่ ที่เพ่ิงโอนย้าย
มาปฏิบัติราชการในต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 1 ท่าน ขอเชิญครับ 

  น.ส.ฐิติพร พรหมศร 
นักพัฒนาชุมชน 

เรียนท่านประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ เลขานุการสภา ฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ ตลอดจนท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ์ทุกท่าน ดิฉัน ได้โอนย้ายมาจากเทศบาล
ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 60 ด ารงต าแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน สังกัดส านักปลัด ยินดีรับใช้ทุกท่าน และขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุอุบัติภัยต่าง ๆ ในชุมชน 
- แจ้งก าหนดการการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ประจ าปี 2560 ที่วัดสันป่าฮัก 

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ขอให้เข้ร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

   
 

/....ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60   
เมื่อวันที่  ๒4  เมษายน ๒๕60   

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 เมื่อ     วันที่  ๒4  เมษายน ๒๕60  
ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ให้ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบไปด้วย 
นายตา จาวรรณะ , นายชัย วงค์ตา และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา ได้รายงานผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบด้วย 

  นายตา จาวรรณะ 
สมาชิกสภา ฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่ เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม         
นายตา จาวรรณะ สมาชิกสภา อบต. ในนามของคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ ซึ่ง
ได้รับความไว้วางใจจากสภา ฯ ให้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ซึ่งมีด้วยกันสามท่าน ประกอบไปด้วยกระผม และ 
นายชัย วงค์ตา และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา ได้มาร่วมกันประชุมตามค าเชิญของท่าน
ประธานสภา ฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  ๒๕60 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือท าการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่ง
กระผมท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการ ดังกล่าวโดยมีนายชัย วงค์ตาเป็นกรรมการ 
และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา เป็นกรรมการและเลขานุการ และได้ท าการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕60 เมื่อวันที่ ๒4 เมษายน ๒๕60 ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสิบสามหน้า  คณะกรรมการมี
มติเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามที่สมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้ จึงไม่มีการแก้ไขสมควรให้
สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและรับรองต่อไป ขอขอบคุณครับ 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมที่ได้แจ้งและรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสภา
ทราบ เพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง  ผมขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ได้น าตรวจรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่าน
สมาชิกสภา ฯ จะลงมติรับรอง 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ 24  เมษายน ๒๕
60 ซึ่งมีด้วยกันสิบสามหน้า โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึง
หน้าสุดท้าย  หากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้
ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

  ที่ประชุม รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 
  

/....นายจ ารัส โป่งอ้วน ประธานสภา ฯ 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว มีท่าน
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  
ขอโปรดเสนอ 

   -  ไม่มี   - 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕60 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ๒๕60 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะเชิญ
เลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   

  มติที่ประชุม มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       30  คน 
สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕60 เมื่อวันที่ ๒4 เมษายน      
๒๕60 ครั้งที่ผ่านมาผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท าประกาศเพ่ือเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ 
ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป   

  ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   3.1 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 หมวด 
8 ข้อ 89 ความว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน  
ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

  
  

 
 
 

/….(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ... 
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 (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี้   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ า และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะ
การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว” 
ทั้งนี้ให้พิจารณาประกอบกับ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1438 ลงวันที่ 
10 มีนาคม 2559 

  ที่ประชุม รับทราบ 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ล าดับแรกนี้ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นผู้แถลงต่อสภา ฯ ใน
รายละเอียดสถานะทางการคลังประกอบกับรายละเอียดโครงการที่จะขอจ่ายจากเงิน
สะสมให้สมาชิกสภา ฯ ได้รับทราบโดยทั่วกันก่อนพิจาณาลงมติ ขอเชิญครับ 

  นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามความต้องการของประชาคม
หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน หมวด 8 ข้อ  89  ดังนั้นจึงขอรายงานข้อมูลเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน จากฐานข้อมูลกองคลัง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ให้ท่านสมาชิก
สภา ฯ รับทราบ ดังต่อไปนี้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    /....รายงานยอดเงินสะสม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 

(หน่วย:บาท) 
 

เงินสะสม ณ 14 กรกฎาคม 2560     21,637,945.21 

หัก บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน 8,017.00 
   ภาษีบ ารุงท้องที่ 8,051.00 
   ภาษีป้าย 2,256.00 
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม 466,960.00      478,284.00 
ยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้      21,159,661.21 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จะมีเงินสะสมที่จะน าไปบริหารได้ ดังนี้ 
ยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560   21,159,661.21 

หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ                  174,650.00 
 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่รายงาน  

รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยัง 
ไม่ได้ด าเนินการและมีความประสงค์ท่ีจะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป) 

ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน)     5,235,675.00 

ส ารองจ่ายกรณยีังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน    3,909,325.00 
(เงินเดือน ค่าตอบแทนครู ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประมาณ 2 เดือน 

ส ารองกรณีสาธารณะภัย 10 %      1,184,001.12 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  10,656,010.09 
 
 
 
 
 
 
 
         /....นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน 

จากข้อมูลสถานะการคลังที่น าเรียนต่อท่านสมาชิกสภา ฯ ตามรายงานยอดเงินสะสมที่
น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 พอสรุปได้ว่า หลังจากได้กันเงิน
ส ารองรายจ่ายบางรายการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดแล้ว ยังมีเงิน
สะสมคงเหลือสุทธิ ทั้งสิ้น 10,656,010.09 บาท ซึ่งผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้องได้ประสานกับประชาคมทุกหมู่บ้านภายในเขตต าบลแม่สูนให้มีการยืนยันและ
เร่งรัดการส ารวจความพร้อมในการด าเนินการโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
บ าบัดปัดเป่าความเดือดร้อนของประชาชน และรวบรวมน ามาเสนอขออนุมัตต่อสภา ฯ 
เพ่ือจ่ายเงินสะสม จ านวน 17 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

   โครงการที่ 1 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 1 บ้านแม่

สูนหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฎตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
393,100.-บาท  

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 มี
ข้อจ ากัดด้านรายรับ ไม่เพียงพอแก่การจัดสรรรายจ่ายให้ครอบคลุมทุกแผนงานที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา ในขณะที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชนได้รับ
ผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงพ้ืนผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนให้มี
ความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงไม่อาจรั้งรอ กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปี
ถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 2 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก  

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 159.00 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงินที่ขอ              
จ่าย 396,000.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านปางสัก ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการเพ่ิม
ช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนานกับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนวถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท า
งบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 

   
 

/.......โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน(ต่อ) 

โครงการที่ 3 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 216.00 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงินที่ขอ              
จ่าย 540,300.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านแม่สูนน้อย ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการ
เพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนานกับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
สามารถระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนวถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท า
งบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 4 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน แบบไม่มีฝา หมู่ที่ 4 บ้าน

สันป่าแดง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 156.00 เมตร ปรากฎตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
วงเงินที่ขอจ่าย 492,500.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านสันป่าแดง ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก ล าเหมืองเดิมมีสภาพตื้นเขิน
ระบายน้ าได้ไม่ดี จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนาน
กับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนว
ถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอ
จ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 5 
 โครงการระบบส่งน้ าเข้าสระเก็บน้ าหนองเขียว เพ่ืออุปโภค บริโภค หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ 

ขนาดราง คสล.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร และ ขุดลอกกว้าง 
1.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 1,295.00 เมตร พร้อมวางท่อ PVC  3 นิ้ว ยาว 
880.00 เมตร ระยะทางรวม 2,200 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 253,200.-บาท 

   
 
 
 

/...เหตุผลประกอบการพิจารณา 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน(ต่อ) 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านล้องอ้อต่อเนื่องกับบ้านใหม่ชัยเกษม ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก ล า
เหมืองเดิมมีสภาพตื้นเขินระบายน้ าได้ไม่ดี จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการเพ่ิมช่องทางการ
ระบายน้ าตามแนวขนานกับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถระบายน้ าและ
ป้องกันการกัดเซาะแนวถนน และสามารถน าน้ าที่ระบายจากถนนไปรวบรวมไว้ที่อ่าง
หนองเขียวเป็นแหล่งน้ าดิบของระบบประปาได้ อีกทางหนึ่ ง จึงไม่สามารถรอ 
กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 6 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 6 บ้าน

ต้นส้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฎตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
496,100.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านต้นส้าน ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุง
พ้ืนผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงไม่สามารถรอ 
กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 7 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 7 บ้าน

หนองยาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
377,300.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านหนองยาว ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุง
พ้ืนผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงไม่สามารถรอ 
กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 

/....โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 



12 
  
นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน(ต่อ) 

โครงการที่ 8 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 และรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
ย่านชุมชน แบบตัวยูไม่มีฝา และวางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดกลม พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา ถึง หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์ ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาว 142.00 เมตร และขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 231.00 เมตร และ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก      
ค.ส.ล. ความยาว 59 เมตร รวมระยะทางยาว 432 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงินที่ขอ                  
จ่าย 941,400.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านเพชรไพฑูรย์ เชื่อมต่อ บ้านใหม่โป่งผา ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก 
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนานกับเส้นทาง
คมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนวถนนจึงไม่
สามารถรอ กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 9 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 9 บ้านสัน

ดินแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฎตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
621,100.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านสันดินแดง ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุง
พ้ืนผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงไม่สามารถรอ 
กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 10 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 282.00 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
701,600.-บาท 

   
 

/...เหตุผลประกอบการพิจารณา 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน(ต่อ) 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านสันมะเฟือง ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก ล าเหมืองเดิมมีสภาพตื้นเขิน
ระบายน้ าได้ไม่ดี จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนาน
กับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนว
ถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอ
จ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 11 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 11 บ้านสัน

ป่าเกี๊ยะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฎตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
543,500.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุง
พ้ืนผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงไม่สามารถรอ 
กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 12 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 249.00 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
619,000.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านสันมะม่วง ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการ
เพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนานกับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
สามารถระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนวถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท า
งบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 

   
 
 
 

/….โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
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โครงการที่ 13 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่  บ้านสันติพัฒนา 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
365,100.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านสันติพัฒนา ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการ
เพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนานกับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
สามารถระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนวถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท า
งบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 14 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)และ

ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว รูปสี่เหลี่ยมทั่วไป(RIGID FRAME)    
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร    
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และท่อลอด
เหลี่ยม ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงินที่                      
ขอจ่าย 487,300.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านใหม่ชัยเกษม ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดย
การปปรับปรุงผิวการจราจรบางช่วงพร้อมทั้งเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนาน
และจุดต่อเชื่อมที่ส าคัญของเส้นทางคมนาคม อย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถระบายน้ าและ
ป้องกันการกัดเซาะแนวถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปี
ถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 15 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 151.00 เมตร ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
376,300.-บาท 

   
 
 

/....เหตุผลประกอบการพิจารณา 
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เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านหนองยาวใต้ ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยการ
เพ่ิมช่องทางการระบายน้ าตามแนวขนานกับเส้นทางคมนาคมอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้
สามารถระบายน้ าและป้องกันการกัดเซาะแนวถนน จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท า
งบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 16 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 17 บ้าน

หนองยาวเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ปรากฎตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินที่ขอจ่าย 
492,400.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชนบ้านหนองยาวเหนือ ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไข
ปรับปรุงพ้ืนผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงไม่
สามารถรอ กระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   โครงการที่ 17 
 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณอาคารจักรพรรดิ์  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

4,400 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ ากว้าง 0.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร ปรากฎ
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วงเงินที่ขอจ่าย 1,777,200.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาพ้ืนที่ลุ่มรอบอาคาร
จักรพรรดิ์ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรมสาธารณะของต าบลแม่สูน มีหลุมบ่อ
กระจายอยู่รอบ ๆ ท าให้ประชาชนผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวก เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขให้มีพ้ืนผิวให้มีความแข็งแรงได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ สามารถรองรับการสัญจรตลอดจนสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการจัดกิจกรรมสาธารณะ จึงไม่สามารถรอ กระบวนการจัดท างบประมาณ
ในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ รวมวงเงินที่ขอจ่าย 9,873,400.-บาท 
(เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) น าเรียนต่อสภา ฯ  
เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

/....นายจ ารัส โป่งอ้วน ประธานสภา ฯ 
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ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนครับ ขณะนี้ที่ประชุมได้รับทราบ
ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 2 ด้านแล้ว ทั้งด้านสถานะทางการคลัง และ ด้านรายจ่ายโครงการที่
ขอจ่ายจากเงินสะสมทั้ง 17 โครงการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามก่อน
จะพิจารณาลงมติเป็นรายโครงการต่อไปขอเชิญครับ 

   เมื่อที่ประชุมไม่ซักถามหรือมีข้อเสนอใด ๆ ขอให้ท่านเลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์
ประชุมด้วยครับ 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัตจิ่ายเงินสะสม โครงการที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 1 บ้านแม่
สูนหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วงเงินที่ขอจ่าย 393,100.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
สูง 0.30 เมตร ยาว 159.00 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 396,000.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 216.00 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 540,300.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

   
 
 
 
 
 

/.....มติโครงการที่ 4 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้าง   
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน แบบไม่มีฝา หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง  
ขนาดกว้ า ง  0 .80 เมตร  สู ง  0 .80 เมตร  ยาว  156 .00 เมตร  ว ง เ งิ นที่                   
ขอจ่าย 492,500.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 5 โครงการระบบส่งน้ า
เข้าสระเก็บน้ าหนองเขียว เพ่ืออุปโภค บริโภค หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ ขนาดราง คสล.กว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร และ ขุดลอกกว้าง 1.00 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 1,295.00 เมตร พร้อมวางท่อ PVC  3 นิ้ว ยาว 880.00 เมตร 
ระยะทางรวม 2,200 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 253,200.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
640.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วงเงินที่ขอจ่าย 496,100.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
492.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วงเงินที่ขอจ่าย 377,300.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

   
 
 
 
 

/....มติ โครงการที่ 8 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 และรางระบายน้ า ค.ส.ล. ย่านชุมชน แบบตัวยู
ไม่มีฝา และวางท่อระบายน้ า คสล.ชนิดกลม พร้อมบ่อพัก  ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านใหม่
โป่งผา ถึง หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์ ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 
142.00 เมตร และขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 231.00 เมตร 
และ วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว 59 
เมตร รวมระยะทางยาว 432 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 941,400.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วงเงินที่ขอจ่าย 621,100.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 282.00 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 701,600.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 708.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วงเงินทีข่อจ่าย 543,500.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

   
 
 
 

/…..มติ โครงการที่ 12 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 249.00 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 619,000.-บาท 

    
มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่  บ้านสันติพัฒนา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
สูง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 365,100.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)และท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว รูปสี่เหลี่ยมทั่วไป(RIGID FRAME) หมู่ที่ 15 บ้านใหม่
ชัยเกษม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3 
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 487,300.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ย่านชุมชน ชนิด ก-30  หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 151.00 เมตร วงเงินที่ขอจ่าย 376,300.-บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง วงเงินที่ขอจ่าย 492,400.-บาท 

   
/....มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ บริเวณอาคารจักรพรรดิ์  ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ ากว้าง 0.20 เมตร ยาว 102.00 เมตร  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกล่าวโดยสรุป คือ สภา ฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จ านวน
ทั้งสิ้น 17 โครงการ รวมเป็นวงเงินที่ขอจ่าย 9,873,400.-บาท 
(เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาใน
ญัตติที่ 3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 ก่อนจะเข้าสู่การ
พิจารณาขอพักการประชุมประมาณ 15 นาที 

  พักการประชุม 
เวลา 10:15 น. 

 

  เริ่มประชุมต่อ 
เวลา 10:30 น. 

 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมต่อในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติที่ 3.2 

  ระเบียบวาระท่ี 3 (ต่อ) 3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
      เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
หมวด  3  ข้อ  45 บัญญัติไว้ว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ….ดังนั้นจึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติเรื่องการจะพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่ก่อนพิจารณารับ
หลักการ เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็นก่อนครับ 

   
/.....นายตา จาวรรณะ สมาชิกสภา ฯ 
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นายตา จาวรรณะ 
สมาชิกสภา ฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ เนื่องจากเป็นข้อบัญญัติที่ไม่รายละเอียด
เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายมากนัก หากสามารถประหยัดเวลาได้ก็จะด าเนินการ
พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ได้อีกมาก เพียงแต่ขอให้ท่านสมาชิก ฯ ช่วยกันตรวจดูรายละเอียด 
น่าจะไม่ใช้เวลามากนัก ผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560  และข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( 
ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 เป็นสามวาระรวดครับ 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

สมาชิกท่านอื่น ๆ มีความเห็นเป็นอย่างบ้าง เชิญครับ 

  นายชัย วงค์ตา 
สมาชิกสภา ฯ 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2 ให้
พิจารณาเป็นสามวาระรวดครับ 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

...หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ แสดงความคิดเห็นแล้ว ผมขอให้ท่านเลขานุการสภา ฯ 
ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติการวิธี พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 และ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 เป็นสามวาระรวดหรือไม่ เชิญลงมติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด  30  เสียง 
ไม่เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด  - เสียง 
งดออกเสียง                                  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560  เป็นสาม
วาระรวด ล าดับต่อไปขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นผู้แถลง
หลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 และ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2560 ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

  นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน 
 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 เสนอขอความเห็นชอบต่อสภา ฯ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

/.....บันทึกหลักการและเหตุผล  
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บันทึกหลักการและเหตุผล  

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
หลักการ 

 
ให้มขี้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 

๒๕๖๐ เพ่ือใช้ในการควบคุม ก ากับดูแล กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์     
พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน          

เหตุผล 

โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตราย และเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนดให้  ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พ้ืนที่หรือทั้งหมดของพ้ืนในเขตอ านาจนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

  ประกอบกับปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ยังมิได้ตราข้อบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้
ภายในเขตพ้ืนที่  ซึ่งได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก เกิดกลิ่นเหม็น เสียงดัง
และเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญรบกวนต่อการด ารงชีวิตของผู้อ่ืน ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
และปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ บังคับใช้เป็นการต่อไป 

(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ...... 

                         

โดยเป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน และนายอ าเภอฝาง จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

         /…..ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า 
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ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ......” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่ของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

“สัตว์ควบคุม” หมายความว่าสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มีการควบคุม

ของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ รวมถึงที่และทางสาธารณะ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หรือผู้ที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มอบหมาย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๔  ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า วัว ควาย แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข แมว หรือ
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและได้
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามวรรคแรกนั้น คือ กรณีกระท าการเป็นประจ า เป็นอาจิณ หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้ที่หรือทางสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น 
 
 
 
             
         /….ข้อ 5 ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ 
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ข้อ ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน โดย

เด็ดขาด ได้แก่  
(๑) งูพิษและงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง  
(๒) ปลาปิรันยา  

                     (๓) คางคกไฟ   
(๔) สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ  
(๕) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืน ๆ  
(๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ 
(๗) สัตว์อ่ืนๆตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 
ข้อ ๖ ให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภท 

สุนัข แมว ช้าง โค กระบือ แกะ แพะ สุกร สัตว์ปีก และสัตว์อ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ ๗  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ ๖ โดย
ให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามวรรคแรกต้องปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 

ข้อ ๘  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ โดย
มีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ า และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่
ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และ มูลสัตว์ รวมถึงท าความสะอาดสถานที่
ซึ่งสัตว์นั้นตายให้ถูกสุขลักษณะ เว้นแต่สัตว์ตายเพราะป่วยเป็นโรคระบาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ  ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
 
 
 
       /…..(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน 
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(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย

ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์  ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์ และ
ได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
  ข้อ ๙  ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคล

ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ 
และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

  ข้อ ๑๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ข้อบัญญัติมีผลใช้บังคับเจ้าของสัตว์ควบคุมมีหน้าที่ต้อง
น าสัตว์หรือใบรับรองการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปยื่นค าขอจดทะเบียนเพ่ือจัดท าบัตร
ประจ าตัว และเครื่องสัญลักษณ์ ณ หน่วยรับจดทะเบียน 

 เพ่ือความสะดวกในการจดทะเบียนตามวรรคแรก เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจประกาศก าหนด ช่วงวัน 
เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนได้ตามท่ีเห็นสมควร    

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบค าขอแล้วพบว่าถูกต้อง ให้ออกบัตรประจ าตัวพร้อมมอบ
เครื่องหมายสัญลักษณ์ให้กับเจ้าของ 

ภายหลังด าเนินการตามวรรคแรกแล้ว หากมีสัตว์เกิดใหม่เจ้าของต้องยื่นค าขอจดทะเบียนสัตว์นั้น
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

 ค าขอจดทะเบียน บัตรประจ าตัวและเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๑ ก่อนการเลี้ยงสุกร แพะ โค กระบือ สุนัข ประเภทเดียวกันรวมแล้วมีจ านวนมากกว่า ๕ ตัว 
ในแหล่งชุมชนหรือสถานที่ซึ่งอาจเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดเหตุร าคาญรบกวนต่อความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียผู้อยู่อาศัยหรือ       ผู้ประกอบกิจ
เป็นประจ าในบริเวณใกล้เคียงสถานที่นั้น 

การก าหนดประเภทหรือจ านวนสัตว์นอกเหนือจากวรรคแรก และหลักเกณฑ์ วิธีการรับฟังความ
คิดเห็นให้เป็นไปตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ 

ข้อ ๑๒   เมื่อปรากฏว่าผู้ใดเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ โดยฝ่าฝืนตาม ข้อ ๔ และเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ได้มีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ยังมิได้ปฏิบัติตาม 
นอกจากจะต้องระวางโทษปรับตามข้อ ๑๗ แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์ และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับกักสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ 

ข้อ ๑๓   ในระหว่างการจับสัตว์ตามข้อ ๑๒ หากสัตว์วิ่งหนี หรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดต่อสัตว์   ก็
ตาม หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 
 
          /….ถ้ามีความเสียหาย 
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ถ้าความเสียหายเกิดข้ึนต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระท าตามวรรคก่อน บุคคลที่สามย่อม

มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ หากได้ชดใช้เพ่ือการนั้นแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะไล่เบี้ยเอากับ
เจ้าของสัตว์และหรือผู้ต้องรับผิด 

ข้อ ๑๔  เมื่อได้จับสัตว์และน าสัตว์มากักไว้ตาม ข้อ ๑๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศให้เจ้าของ
สัตว์ทราบ และให้มารับสัตว์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ในระหว่างที่กักสัตว์ หากสัตว์นั้นตาย ป่วย สูญหายหรือหนีหลุดออกจากที่กัก โดยมิได้เกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนไม่ต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึน 

เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้มาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

ข้อ ๑๕  หากการกักสัตว์ไว้ ตามข้อ ๑๒ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายทอดตลาดก่อนก าหนด ๓๐ วันก็ได้เงินที่ได้จากการขาย
เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและการเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์ 

กรณีท่ีสัตว์นั้นตาย เจ็บป่วย ไม่ควรจ าหน่าย หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์อ่ืนหรือ
ประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๑๖  สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้ ในกรณีที่เจ้าของแสดงหลักฐานรับคืนไป เจ้าของสัตว์
จะต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามจ านวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จ่ายจริงและเสียค่าปรับตามข้อ ๑๗ 

ข้อ ๑๗  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความใน ข้อ ๔ หรือ มาตรการที่ออกตามความในข้อ ๗ ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษปรับตามชนิดของสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช้าง เชือกหนึ่ง ปรับไม่เกิน   ๑,๐๐๐   บาท 
(๒) ม้า โค กระบือ ตัวหนึ่ง  ปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
(๓) สุกร แพะ แกะ ตัวหนึ่ง ปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท 
(๔) สุนัข ตัวหนึ่ง  ปรับไม่เกิน  ๑๐๐   บาท 
(๕) แมว ตัวหนึ่ง   ปรับไม่เกิน   ๕๐    บาท 
(๖) กรณีสัตว์ชนิดอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ตาม อัตราค่าปรับ ข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินอัตราค่าปรับที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดไว้  
ข้อ ๑๘  ผู้ใดเพื่อสละกรรมสิทธิ์ สิทธิการครอบครอง หรือให้พ้นจากการดูแลเลี้ยงดูสัตว์   ของตน 

ปล่อยทิ้งสัตว์นั้นในวัด ศาสนสถาน สถานที่ราชการ ที่หรือทางสาธารณะ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 
 
 
 
 
 
 
         /.....ข้อ 19 ผู้ใดฝ่าฝืน 
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ข้อ ๑๙  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้นอกจากข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ต้องระวางโทษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๐  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่         เดือน                     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

                        เห็นชอบ 

 

          ลงชื่อ 

             (นายชัชวาลย์    ปญัญา) 
                            นายอ าเภอฝาง 
 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับฟังหลักการและเหตุผลตลอดจนรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 
2560 จากท่านนายก ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านเลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบ
องค์ประชุมก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง(ข้ันรับหลักการ) 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติ รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 เชิญลงมติครับ 

  มติที่ประชุม รับหลักการ 30  เสียง 
ไมร่ับหลักการ      - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ล าดับต่อไป ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติใน
หมวดใด / ข้อใดบ้าง หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ   

   หากไม่มีผู้เสนอขอแปรญัติแล้วผมขอมติให้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) 
ขอเชิญลงมติครับ 

   
/……มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ   30  เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ลับดับต่อไป ในวาระที่ 3 (ข้ันรับร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 เมื่อท่านสมาชิกได้พิจารณาใน
หลักการ เหตุผล ตลอดจนรายละเอียดดีแล้ว ไม่มีการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ 
พุทธศักราช 2560 เชิญครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   30  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เป็นอันว่าสภา ฯ ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จากนี้
จะได้ส่งให้นายอ าเภอฝางพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูนลงนามประกาศใช้ต่อไป             

  ระเบียบวาระท่ี 3 (ต่อ) 3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
      เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเป็นผู้แถลงหลักการและเหตุผลของ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 

  นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การ
ควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 เสนอขอความ
เห็นชอบต่อสภา ฯ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    /....บันทึกหลักการและเหตุผล 
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บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หลักการ 

ให้มขี้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) เพ่ือ
ใช้ในการควบคุม ก ากับดูแล กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เหตุผล 

เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่มีกิจการไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับค่าธรรมเนียมไม่สอดคล้องกับสภาวะสังคม
และเศรษฐกิจในปัจจุบัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้ท้องถ่ินมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของ
กิจการที่ต้องมีการควบคุม ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น  

 *** รายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2560 ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภา ฯ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม*** 
นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้รับฟังหลักการและเหตุผลตลอดจนรายละเอียดของ ร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ      
( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 จากท่านนายก ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่าน
เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง(ขั้นรับ
หลักการ) 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติ รับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูน เรื่อง การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2560 เชิญลงมติครับ 

   
 

/…..มติที่ประชุม      



30 
  
มติที่ประชุม รับหลักการ 30  เสียง 

ไมร่ับหลักการ      - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ล าดับต่อไป ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติใน
หมวดใด / ข้อใดบ้าง หรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ   

   หากไม่มีผู้เสนอขอแปรญัติแล้วผมขอมติให้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) 
ขอเชิญลงมติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   30  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ลับดับต่อไป ในวาระที่ 3 (ข้ันรับร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง 
การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 เมื่อท่าน
สมาชิกได้พิจารณาในหลักการ เหตุผล ตลอดจนรายละเอียดดีแล้ว ไม่มีการแปรญัตติ 
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง การควบคุม
กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 เชิญครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   30  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เป็นอันว่าสภา ฯ ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เรื่อง 
การควบคุมกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ( ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2560 เพ่ือให้
ตราเป็นข้อบัญญัต ิจากนี้จะได้ส่งให้นายอ าเภอฝางพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนลงนามประกาศใช้ต่อไป             

  ระเบียบวาระท่ี 3 (ต่อ) 3.4 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดรายการโอน
งบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมทราบก่อนพิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ 

  นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในสมัยประชุมนี้ผู้บริหาร
ขอเสนอรายการโอนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการให้สภา ฯ พิจารณา
อนุมัติ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 บัญญัติไว้ ความว่า “ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
“ ส่วนราชการทีข่อโอน ได้แก่ ส านักปลัด จ านวน 2 รายการ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
/.....รายการที่ 1 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน(ต่อ) 
 

รายการที่ 1 
 โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ 
โครงการก่อสร้างอาคารสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร 
จ านวน 2 หลัง และ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมถมดิน
ปรับพ้ืนที่ขนาด 1,863 ตารางเมตร(ตามการออกแบบและประมาณการของช่างและ
ได้รับอนุมัติแบบแล้ว) ตั้งไว้ 578,000.-บาท  

   โอนลดจาก ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนเพาะช าพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 2 
หลัง และขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับพ้ืนที่
ขนาด 1,863 ตารางเมตร(ตามการออกแบบและประมาณการของช่างและได้รับอนุมัติ
แบบแล้ว) ตั้งไว้ 578,000.-บาท ปรากฎค าชี้แจง หน้า:46/54 ยอดคงเหลือก่อนโอน 
578,000.-บาท โอนลด 578,000.-บาท คงเหลือหลังโอน -0.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากชื่อโครงการเดิมไม่สอดคล้องกับกรอบภารกิจ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แม้การเปลี่ยนชื่อโครงการจะไม่ได้ท าให้
ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป แต่ด้วยข้อจ ากัดของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LAAS)ไม่รองรับให้สามารถเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงได้ในระบบจึ งมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา ฯ เ พ่ือโอนตัดยอด
งบประมาณรายการดังกล่าวตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายละเอียดคุณลักษณะ แบบ รูป 
รายการ ที่ยังคงเดิมทุกประการ 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถามหรือ
เสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2560 รายการ โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ รายการ โครงการก่อสร้างอาคารสาธิตการปลูกพืชในโรงเรือน ขนาดกว้าง 
6 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 2 หลัง และ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร 
จ านวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับพ้ืนที่ขนาด 1,863 ตารางเมตร(ตามการออกแบบและ
ประมาณการของช่างและได้รับอนุมัติแบบแล้ว) ตั้งไว้ 578,000.-บาท  

 
 
 

/.....มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ   30  เสียง 

ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

   รายการที่ 2 
  นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน(ต่อ) 
 

โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
(Centrifugal Pump) ขนาดก าลังไฟฟ้า 750 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ก าลัง
มอเตอร์ 1 แรงม้า(HP) หรือ 0.75 KW ปริมาณน้ า 110 ลิตร/นาที ท่อดูด/ท่อส่ง 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว X 1 นิ้ว ระยะดูดลึกสุด 9 เมตร ระยะส่ง(แนวดิ่ง)สูง 32 เมตร 
ความเร็วรอบของมอเตอร์  2,850 รอบ/นาที วงเงินงบประมาณ 2,000.-บาท  

   โอนลดจาก ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.แม่สูน ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
ปรากฎค าชี้แจง หน้า: 4/54 ยอดคงเหลือก่อนโอน 27,650.-บาท โอนลด 2,000.-
บาท คงเหลือหลังโอน 25,650.-บาท 

   เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากระบบประปาภายในส านักงาน อบต.แม่สูน มี
สภาพช ารุดจากอายุการใช้งาน มีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ า เพ่ือสูบ
น้ าประปาขึ้นสู่หอถังส าหรับจ่ายน้ าประปา ซึ่งเครื่องสูบน้ าไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงจ าเป็นต้องขอโอนงบจากยอดคงเหลืองบประมาณ
รายการอื่นเพ่ือให้ระบบประปาใช้ได้เป็นปรกติต่อไป 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถามหรือ
เสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

   เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2560 รายการ โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  รายการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
(Centrifugal Pump) ขนาดก าลังไฟฟ้า 750 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ ก าลัง
มอเตอร์ 1 แรงม้า(HP) หรือ 0.75 KW ปริมาณน้ า 110 เมตร/นาที ท่อดูด/ท่อส่ง 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว X 1 นิ้ว ระยะดูดลึกสุด 9 เมตร ระยะส่ง(แนวดิ่ง)สูง 32 เมตร 
ความเร็วรอบของมอเตอร์  2,860 รอบ/นาที วงเงินงบประมาณ 2,000.-บาท 

  มติทีป่ระชุม เห็นชอบ   30  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

/….ระเบียบวาระที่ 3 ต่อ) 3.5 
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ระเบียบวาระท่ี 3 (ต่อ) 3.5 พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 

       และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขอเชิญท่านนายก ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เชิญครับ 

  นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สูนได้รับการประสานจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ให้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสวริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ปี 2559 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการของบประมาณ
การก่อสร้างอาคาร ฯ ต้องมีหนังสือยินยอมการใช้ที่ดินจากผู้ถือครองกรรมสิทธิ์แนบไป
ด้วย ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 ความบัญญัติไว้ “ การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับ
สิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น “ 
จึงขอความเห็นชอบต่อสภา ฯ ในการนี้ เพ่ือให้ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ที่ดินของ อบต.แม่สูน ตามโฉนดที่ดิน(น.ส.4 จ.) เลขที่ 
8750 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)เนื้อที่ประมาณ 168 ตารางเมตร 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถามหรือ
เสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติให้ความเห็นชอบให้ใช้ที่ดิน อบต.แม่สูน ตามโฉนดที่ดิน
(น.ส.4 จ.)เลขท่ี 8750 เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.) เชิญลงมติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   30  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  ระเบียบวาระท่ี 3 (ต่อ) 3.6 การรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขอเชิญท่านนายก ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ เชิญครับ 

   
 

/.....นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล 
นายก อบต.แม่สูน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บท
ทั่วไป ข้อ 9 ความบัญญัติไว้ “ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จะรับเอาพัสดุนั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น...ในการนี้จึงน าเรียนต่อท่านสมาชิก ฯ เพ่ือได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จ านวน 2 รายการ รวม 3 เครื่อง  ดังนี้ 

   รายการที่ 1 
   เครื่องพิมพ์ ชนิด Laser jet ยี่ห้อ HP รุ่น Pro M12a มูลค่าเครื่องละ 3250.-บาท 

จ านวน 1 เครื่อง บริจาคโดย ร้านคลีนิกคอม อินโฟร์ เซอร์วิส  
รับมอบเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

   รายการที่ 2 
   เครื่องพิมพ์ ชนิด Laser jet ยี่ห้อ HP รุ่น P1102 มูลค่าเครื่องละ 3,790.-บาท 

จ านวน 2 เครื่อง บริจาคโดย ร้านคลีนิกคอม อินโฟร์ เซอร์วิส  
รับมอบเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถามหรือ
เสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

  นายพศวีร์  บุตรค า 
เลขานุการสภา ฯ 

ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 29 คน รวมประธานสภา,และเลขานุการ
สภา จ านวนทั้งหมด 31 คน ครบองค์ประชุม 

  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติให้ความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ านวน 2 รายการ เชิญลงมติครับ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   30  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ         - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
  นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
ประธานสภา ฯ 

ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติหลัก ๆ ที่มีความส าคัญผ่านไปแล้ว ต่อไปเข้าสู่วาระ    
อ่ืน ๆ ขอเชิญ ท่านสมาชิก ผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่มีความประสงค์ที่จะ
หารือ หรือ แจ้งให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบ ก็ขอเชิญครับ 

   
 
 

/….ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มจิตอาสา 
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 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มจิตอาสาต าบลแม่สูน 

- การซ่อมแซมไฟกิ่ง เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน 
- การลงหินคลุกภายในชุมชนหมู่บ้าน 
- การส่งโครงการบรรจุแผนยุทธศาตร์จังหวัด 
- การประชาสัมพันธ์โครงการ งานวิชาการเกษตร 
- เงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบ้านล้องอ้อ 
- ประชาสัมพันธ์ก าหนดการกิจกรรมธรรมสัญจร ประจ าปี 2560 
- ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา 

ฯลฯ 
 
ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    .........................................               ........................................             ................ ............................ 
       (นายตา จาวรรณะ)                         (นายชัย  วงค์ตา)                   (นายสมเกียรติ์  วงค์ตา) 
 
 
             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายจ ารัส   โป่งอ้วน) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

 

 

 


