
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 024                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 16  สิงหาคม ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่
ประชุมสภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้ว
อย่างเป็นเอกฉันท ์

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
   
                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

             (นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 
 
งานกิจการสภา / ส านักปลดั 
โทร ๐๕๓-346333 
โทรสาร 053-346900 
www.maesoon.go.th 

 
 
 

“ยดึม ัน่ธรรมมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

http://www.maesoon.go.th/


 
 
 

          
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   

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

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
ได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วัน จันทร์ ที่ 10 เดือนมิถุนายน 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 หมู่1 
5. นายนุลักษณ์   วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่1 
6. นายบัญชา    แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
7. นายตา    จาวรรณะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่2 
8. นายอ้วน    อินระน๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่3 
9. นายนพดล    วรรณดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
10. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่4 
11. นายถนอม    แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
12. นายบุญเลิศ   วรรณ์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่5 
13. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6  
14. นายศุภกร    สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่6 
15. นางสาวส ารวย   โปธ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
16. นายจักรี    ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่7 
17. นายสุรินทร์   หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
18. นางณัฐกานต์   ถาค าวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่8 
19. นายสมเกียรติ์   วงค์ตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
20. นายสุพจน์    สมะนาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่9 
21. นายอินทร    หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 10 
22. นายสมบูรณ์   บุญมาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
23. นายจ าเริญ   มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
24. นายวิเชียร    บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
25. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 13  
26. นางรัชนี    เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่14 
 

/…27. นายมงคล ทรายน้อย 



 

 
2 

 
27. นายมงคล    ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
28. นางศรีนวล   ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
29. นายยรรยง  ชัยวุฒ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 
30. นายสมเพชร   แก้วค ามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 

ผู้ไม่มาประชุม 

***ไม่มี**** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ    ศิริภัทรนุกูล  นายก อบต.แม่สูน 
2. นายสวัสดิ์  ปินตา   รองนายก ฯ 
3. นายกองชัย    ธรรมสุทธิ์  รองนายก ฯ 
4. ส.ต.สมศักดิ์  กองจาย   เลขานุการนายก ฯ 
5. นางเอ้ือมอารีย์ เงินใส   หวัหน้าส านักปลัด 
6 นายอลงกรณ์   อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

นายพศวีร์ บุตรค า เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานสภา 
เลขานุการสภา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  
   ขอกราบเรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ   จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวัสดีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหาร 
   และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในวันนี้ทุกท่าน  
   ก่อนอื่นกระผมขอเรียนให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบว่าการประชุมสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลแม่สูนในครั้งนี้เป็นการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยการ 
   ประกาศของท่านนายอ าเภอฝาง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบในความประสงค์ของท่าน 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ที่ได้เสนอขอไป เพ่ือให้สภา ฯ ได้ร่วมกัน 
   พิจารณาญัตติตามความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา ฯ ต้อง 
 
         /….พิจารณา และก่อนที่จะ 
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   พิจารณา และ ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อส าคัญของระเบียบวาระการประชุม จึงขอเชิญ 
   ท่านเลขานุการสภา ฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ 
   สูน สมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ให้ที่ประชุมสภาทุกท่านได้ทราบอีกครั้งด้วยครับ 

นายพศวีร์ บุตรค า เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม 
เลขานุการสภา ฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนทุกท่าน ผมขออ่านประกาศอ าเภอฝาง   
   เรื่อง  เรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 เพ่ือให้ทุกท่านได้ 
   ทราบดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

         /.....นายพศวีร์  บุตรค า 
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นายพศวีร์ บุตรค า รายงานต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านประธาน ฯ ด าเนินการประชุมต่อครับ 
เลขานุการสภา ฯ     

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอบคุณเลขานุการสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนครั้งนี้ 
ประธานสภา ฯ มีหัวข้อส าคัญของระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อวันที่  28 เมษายน ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 ส่วนที่ 1 มาตรา 46 ( 1 )  
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2561 ข้อ 10 

   3.2 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 

3.3 การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี 2561 รายการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

3.4 การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อพรอ้มติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

3.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับบริจาค 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ จ านวน 2 เครื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจะได้เริ่มน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ประธานสภา ฯ  ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ข่าวฝากจากกองช่างแจ้งว่าโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะเร่งด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ  ขอให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านช่วยเป็นหูเป็นตาและประสานข้อมูลภาคสนามด้วย 

/….อีกเรื่องหนึ่ง 
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   อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากเลิกประชุมขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานบ าเพ็ญกุศล 

ฌาปณกิจคุณวิโรจน์ แก้วเรือน สามีของครูผู้ดูแลเด็ก บ้านสันมะมม่วง และวันนี้จะ 
ขอเชิญผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรมากล่าวอ าลาต่อสภา ฯ ในโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อ  
โดยได้ลาออกจากการเป็นพนักงานจ้าง มีผลหลังสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ 

นางสาวจุฑามาศ คงจักร กล่าวอ าลาต่อสมาชิกสภาทุกท่าน และ ขอขอบคุณท่ี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ผช.นวก.เกษตร ฯ ตลอดมา ในทุก ๆ กิจกรรมของงานวิชาการเกษตร 
  

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต่อไปเป็นระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่  ๒8 เมษายน ๒๕62 ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ  
ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ให้ท า 
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบไปด้วย นายตา จาวรรณะ ,  
นายอ้วน อินระน๊ะ และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา ได้รายงานผลการตรวจราย 
งานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งท่ีผ่านมาให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบด้วย 

  
นายตา จาวรรณะ กราบเรียนท่านประธานสภา 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 28 เมษายน ๒๕62 เวลา 09.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือท าการตรวจรายงานการ 
ประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งกระผมท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการ ดังกล่าวโดยมี 
นายอ้วน อินระน๊ะ เป็นกรรมการ และนายสมเกียรติ์ วงค์ตา เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ และได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สนู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒8  
เมษายน ๒๕62 คณะกรรมการมีมติเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามที่สมาชิกสภา 
ได้ประชุมกันไว้ จึงไม่มีการแก้ไขสมควรให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและรับรองต่อไป  
ขอขอบคุณครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจ 
ประธานสภา ฯ  รายงานการประชุมที่ได้แจ้งและรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน 
   มาให้ที่ประชุมสภาทราบ เพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นไป 
             /….ด้วยความเรียบร้อย 
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   ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  ผมขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ได้น าตรวจรายงานการ 
   ประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านสมาชิกสภา ฯ จะลงมติรับรอง 

นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 28   
   เมษายน ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้า 
   สุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้ 
   ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น  

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว  
ประธานสภา ฯ  มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่าน 
   มาหรือไม่  ขอโปรดเสนอ 

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

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน รวม รองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕62 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือ 
   ขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   
  
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       29  คน 

สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 

  
นายจ ารัส  โป่งอ้วน จึงเป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา ฯ  บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่ ๒8 เมษายน ๒๕62 ครั้งที่ผา่นมา ผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท า
ประกาศเพ่ือเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป  

 
 
         /.....ระเบียบวาระท่ี 3   



 

6 
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 สว่นที่ 1 มาตรา 46 ( 1 ) และ ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2561 ข้อ 10 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา ฯ  ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เชิญครับ  

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สืบเนื่อง 
นายก อบต.แม่สูน จากที่กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

( พ.ศ.2561 – 2565 ) ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3 /  
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้หน่วยบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจากแผนที่มีอยู่เดิม 
แล้วปรับรูปแบบให้เป็นแผนพัฒนาห้วงห้าปีเพื่อให้สอดคล้องกับพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ.2561 มาตรา 19 วรรคสาม ประกอบกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ทั้งนี้ก าหนด 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562ดังนั้น องค์การบริหารส่าวน 
ต าบลแม่สูน จึงเร่งด าเนินการทบทวนแผนปรับรูปแบบให้เป็นไปตามหนังสือสั่ง 
การดังกล่าวให้ทันตามก าหนดเวลา โดย จัดให้มีการประชุมระดับต าบล  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 แล้วอาศัยคณะท างานเชิงรุกประจ าหมู่บ้าน 
เป็นทีมประสานข้อมูลยืนยันจากประชาคมท้ัง 17 หมู่บ้าน ว่าจะเลือกโครงการ 
ใดเพ่ือน าเข้าสู่การตั้งงบประมาณในปี 2563 และ รวมถึงการ เปลี่ยนแปลง  
 / เพ่ิมเติมโครงการที่มีความจ าเป็นและเป็นที่ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งร่างแผนพัฒนาฉบับใหม่นี้ได้ผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน และ คณะกรรมการ 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมเม่ือ 
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณา  
( รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ) 

ขอน าเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบว่าทุกโครงการที่เสนอผ่านมติประชาคม 
หมู่บ้านและต าบลแล้วจะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด หากแต่จะขอ 
ยืนยันความชัดเจนโครงการที่จะน าไปตั้งงบประมาณ ข้อบัญญัติ ประจ าปี 2563  

 
         /….เพ่ือให้ทางกองช่าง 
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เพ่ือให้ทางกองช่างส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคาได้ทันในห้วงการจัดท า 
งบประมาณ เดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม นี้ โครงการที่แต่ละหมู่บ้านคัดเลือก 
เป็นความส าคัญล าดับแรก มีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สันดอยเหนือ - บ้านลุ่ม  
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบรางเปิด สายจาก  
บ้านนางวิทิม สักใหญ่ ถึง บ้านนางศรีลา ก่ าแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หน้าบ้านสารัช ทาราช  
ถึง บ้านนายสม ศรีมูล เชื่อมต่อล าเหมืองสาธารณะ 80 เมตร   
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ต่อจาก ซอย 4 ข้างบ้านนายกฤษฎา  
อดิเรกเกียรติ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง ถึง เขตตดิต่อหมู่ที่ 13 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิด เลียบถนน ซอย 5  
หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ 

6. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อและติดตั้ง 
แทงค์เก็บน้ าส ารอง+เครื่องกรองน้ า หมู่ที่ 6 บ่านต้นส้าน 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ตั้งแต่สามแยก 
บ้านนางรุ่งจิตทิพย์ วงค์หิรัญกร ถึง สี่แยกบ้านนายประสิทธิ์ พระทอง 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว 

8. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าประปาพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย ์

9. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ซอย2 ข้ามล าห้วยแม่สูนน้อย  
หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ตั้งแต่หน้าบ้านนายปุ๊ด ตรีทอง  
ถึง ประตูทางเข้าสถานธรรมฮุ่ยหมิง หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง 

 
 
        /…..11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
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11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด-เปิดได้ เชื่อมต่อจากหนองดินแดง  
ลงมาถนนซอยวิทยาลัยการอาชีฝาง ถึง บ้านนายจ านง ธิยศ เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ  เสนอโดยประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดสายระหว่างบ่อน้ ามัน-บ้านสันป่าก๊อ 
เสนอโดยประชาคม หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง 

13.  โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา 

14.  โครงการซ่อมแซมถนน สายจากบ้านนางบุญธรรม เตชะวงค์  
ถึง นายมนตรี บุญสุข หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา 

15.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า สายจาก หน้าบ้านพ่อหลวงยงยุทธ ขัดศรี  
ถึง หน้าโรงเรียนบ้านต้นส้าน  เสนอโดยระชาคม หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ซอย 5 ด้านเหนือ ตั้งแต่ปากซอย 
ถึงท้ายซอย หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ 

17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายติดล าห้วยหนองยาว ต่อจากเดิมไปจนสุดสาย 
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน หากไม่มีสมาชิกสภา ฯ แสดงความคิดเห็นแล้วจะได้น าเข้าสู่การลงมติในการ 
ประธานสภา ฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) ขอให้ท่าน
   เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน รวมรองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 29 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ ในการให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภา ฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537  
   ส่วนที่ 1 มาตรา 46 ( 1 ) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พุทธศักราช 2561 ข้อ 10 

เชิญลงมติครับ 
 
 
 
         /……มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ   29  เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ            - เสียง 
งดออกเสียง             1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภา ฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนและ  
   ให้ผู้บริหารได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.2 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
      งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 

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

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านจากการ 
นายก อบต.แม่สูน ด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 พบว่า 

มีบางส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ในอ านาจอนุมัติของสภา ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 , 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น การโอนงบประมาณ 
รายจ่าย จ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนราชการ : ส านักปลัด 

รายการที่ 1 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน :  
บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ : จัดซื้อเครื่องส ารองไฟส าหรับ 
ชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,000.-บาท  
( รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย ) 

 
 
 
 

/….โอนลด จากด้าน 
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โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน :  
บริหารงานทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงิน 
พนักงาน รายการ : เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ฯ  
จ านวน 2,000.-บาท        

ส่วนราชการ : กองคลัง 

รายการที่ 2 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน :  
บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000.-บาท  
( รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย )     

โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน :  
บริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงิน 
พนักงาน รายการ : เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ฯ  
จ านวน 17,000.-บาท 

ส่วนราชการ : กองคลัง 

รายการที่ 3 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน :  
บริหารงานทั่วไป งาน : บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ : จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 10,000.-บาท 
( รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย )     

โอนลด จากด้าน : บริหารงานทั่วไป แผนงาน : บริหารงานทั่วไป งาน :  
บริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงิน 
พนักงาน รายการ : เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ฯ  
จ านวน 10,000.-บาท 

 
 
 

/….ประธานสภา ฯ 
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นายจ ารัส โป่งอ้วน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน รวมประธานสภา,  
เลขานุการสภา ฯ         รองประธานสภา ฯ และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

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

มติที่ประชุม  อนุมัติ  29  เสียง 
ไมอ่นุมัติ            - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  การโอนงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ทั้ง 3 รายการ 
  

นายจ ารัส โป่งอ้วน 3.3 การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2561 รายการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543  
หมวด 4 ข้อ 31 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา ฯ  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีได้ด าเนิน 
นายก อบต.แม่สูน การขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้านบริหารงานทั่วไป  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่ง 
ก่อสร้าง ประเภท ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการ โครงการจัดซื้อท่ีดิน  
ตั้งไว้ 3,443,750.-บาท เพื่อจัดซื้อท่ีดิน น.ส. 3 เลขท่ี 278 จ านวนเนื้อที่ 
ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา ราคาไร่ละ 500,000  
ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 11/60 ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 

 
 

    /.....ต่อมาพบว่า 
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ต่อมาพบว่ามีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณเพ่ือ 
ประโยชน์ในการด าเนินการประเมินราคาให้ตรงตามข้อเท็จจริง ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ดังนี้ 

ค าชี้แจงเดิม 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการ  
โครงการจัดซื้อท่ีดิน ตั้งไว้ 3,443,750.-บาท เพื่อจัดซื้อท่ีดิน น.ส. 3  
เลขที่ 278 จ านวนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  
ราคาไร่ละ 500,000 ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 11/60 

ค าชี้แจงใหม่ 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการ  
โครงการจัดซื้อท่ีดิน ตั้งไว้ 3,443,750.-บาท เพื่อจัดซื้อท่ีดิน น.ส. 3  
เลขที่ 278 โซน 05 บล๊อค N ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  
ราคาไร่ละ 500,000.-บาท 

นายจ ารัส โป่งอ้วน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเชิญครับ  
ประธานสภา ฯ   ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน รวมประธานสภา,  
เลขานุการสภา ฯ          รองประธานสภา ฯ และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม  

นายจ ารัส โป่งอ้วน เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปี 2561 รายการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  29  เสียง 
ไมอ่นุมัติ            - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 รายการ 

ที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามที่ผู้บริหารแถลงรายละเอียด 
 
 

/….3.4 การพิจารณา 
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นายจ ารัส โป่งอ้วน 3.4 การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ประธานสภา ฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียด ครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายก อบต.แม่สูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การ 
   ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 43  

จึงขอรายงานข้อมูลเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
จากฐานข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
น าเรียนให้ท่านสมาชิกสภา ฯ รับทราบ ดังต่อไปนี้ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
            (หน่วย:บาท) 

1. บัญชีเงินสะสม (ยอดตั้งต้นก่อนหัก)      33,883,261.34 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก 
ตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว ดังนี้  33,883,261.34 

หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ                       10,401,840.00 

 ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 3 เดือน)        5,811,777.00 

ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน        5,723,400.00 
ล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน)  

ส ารองกรณีสาธารณะภัย 10 %         8,600,000.00 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 (ข้อ 43)     3,346,244.34 

2. บัญชีทุนส ารองเงินสะสม (ยอดตั้งต้นก่อนหัก )     37,954,818.58 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มียอดทุนส ารองเงินสะสม ณ ปัจจุบันรวม  37,954,818.58 

 

/…หัก ทุนส ารองเงินสะสม 
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หัก ทุนส ารองเงินสะสมที่อยู่ในอ านาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินงบประมาณปี 2562 
 (การค านวณ 86,000,000.- X (15/100))    12,900,000.00 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 ข้อ 41 (2) โดยการขออนุมัติจากสภา ฯ   25,054,818.58 

รวมเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้สุทธิ       28,401,062.92 

ประธานสภา ฯ  ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ ในระหว่างนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจดู 
   ข้อมูลจากเอกสารให้ละเอียดหากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ซักถามจากทางผู้บริหาร   

และถือว่ารับทราบโดยทั่วกันโดยในชั้นนี้จะยังไม่มีการลงมติจนกว่าจะทราบข้อมูล 
ครบถ้วนทั้งสองด้าน คือ เงินที่มีอยู่ และ รายการที่ขอขาดจ่ายว่าเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์หรือไม่เพียงใด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ี 
   กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถด าเนินการ หรือสนับสนุนการ 
   ด าเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือเป็นภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน 
   ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยใช้จ่ายงบประมาณหากไม่เพียงพอสามารถ 
   ใช้จ่ายจากเงินสะสมได้(หนังสือจังหวัดชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3 /  

ว 15788 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนั้น  
จึงขอเสนอโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หัว ฯ จ านวน 1 โครงการ วงเงินที่ขอจ่ายรวม 380,000.-บาท 
(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)โดยขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูน ในการจ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 43 

   โครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ ดังนี้  
จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 
/.....ราคาชุดละ 
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ราคาชุดละ 95,000 บาท จ านวน 4 ชุด รวมเป็นวงเงิน 380,000.-บาท 
( ภายในซุ้ม 1 ชุดจะประกอบไปด้วย ) 

1. ฐานแผ่นไฟเบอร์กลาสโครงสร้างเหล็กกล่อง 
พับตามแบบขนาด 0.80 × 3.00 เมตร 

2. พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทองไฟเบอร์กลาส  
ขนาด 0.40 × 1.25 เมตร 

3. คชสิงห์ซ้าย – คชสิงห์ขวา ไฟเบอร์กลาส  
ขนาดสูง 0.60 เมตร 

4. ตราครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 × 0.50 เมตร 

5. กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ไฟเบอร์กลาสสีทอง  
ขนาด 1.70 × 3.10 เมตร 

6. ชุดพระบรมฉายาลักษณ์แผ่นไวนิล ขนาด 1.20 × 2.40 เมตร 

7. ตราสัญลักษณ์ วปร. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
พุทธศักราช 2562 ขนาด 0.40 × 0.60 เมตร 

8. ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 1.50 เมตร 

หมายเหตุ : ส าหรับติดตั้ง ณ จุดส าคัญ 4 แห่ง ได้แก่  

1. วัดเทพประสิทธิ์ปางสัก หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง 
2. วัดแม่สูนหลวง  หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 
3. วัดวิเวกการาม  หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย 
4. วัดล้องอ้อ  หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงรายละเอียดทั้งข้อมูลเงินสะสมที่มีอยู่ และ โครงการที่จะ 
   เสนอขอรับการอนุมัติจากสภา ฯ ไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามก็ 
   ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีแล้วขอให้เลขานุการ ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 
 
 
 

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

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม  
   โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
   ราคาชุดละ 95,000 บาท จ านวน 4 ชุด รวมเป็นวงเงิน 380,000.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ฯ ราคาชุดละ 95,000 บาท จ านวน 4 ชุด  
รวมเป็นวงเงิน 380,000.-บาท 

3.5 : การรับบริจาคครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ จ านวน 2 เครื่อง 

ประธานสภา ฯ  ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียดครับ 
 
นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่  

ดร.สมพงษ์ ค่ายค า ได้แจ้งความประสงค์จะบริจาคเครื่องท าน้ าเย็น  
ยี่ห้อ SHARP รุ่น SB-C9 จ านวน 2 เครื่อง ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่สูนไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ... จึงขอความเห็นชอบจากสภา ฯ  
ในการรับเอาพัสดุนี้ เพ่ือถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือประทับตรา  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

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

ครบองค์ประชุม  

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม ในการรับบริจาคครุภัณฑ์ 
ส านักงาน เครื่องท าน้ าเย็น 1 รายการ จ านวน 2 เครื่อง 
 

/....มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ  29  เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ 

   **สิทธิประโยชน์ หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ในโครงการเพชรในตม** 
   **นัดหมายประชุมหล่อเทียนพรรษา**  
   **นัดประชุมซักซ้อมแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ฯ** 
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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




