
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 031                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 27  ตุลาคม ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุม
สภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 แล้วอย่าง
เป็นเอกฉันท ์

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

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

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
ได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
วัน พุธ ที่ 25 เดือนกันยายน 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. นายอินทร    หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ที่ 10 
21. นายสมบูรณ์   บุญมาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่11 
22. นายจ าเริญ   มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
23. นายวิเชียร    บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่12 
24. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 13  
25. นางรัชนี    เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่14 
 

/…26. นายมงคล ทรายน้อย 
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26. นายมงคล   ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
27. นางศรนีวล  ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่16 
28. นายยรรยง ชัยวุฒ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่17 
29. 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   หัวหน้าส านักปลัด 
6 นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางสาวศุภัณษา  อุดมมิตร  พนักงานธนาคารกรุงไทยสาขาฝาง 
8. นางสาวจันทร์นิภา  บุญคุ้ม  พนักงานธนาคารกรุงไทยสาขาฝาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

นายพศวีร์ บุตรค า เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภา 
เลขานุการสภา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 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 
 

/….นายกองค์การบริหาร 
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   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ที่ได้เสนอขอไป เพ่ือให้สภา ฯ ได้ร่วมกัน 
   พิจารณาญัตติตามความจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา ฯ ต้อง 
   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 2 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 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ส าหรับโครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

   3.2 การขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อม ใน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคสอง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน วันนี้ธนาคารกรุงไทยสาขาฝางได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์และอ านวยความ 
ประธานสภา ฯ  สะดวกให้แก่สมาชิกทุกท่าน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านบัตรเอทีเอ็มจากเดิม 
   ก าหนดเป็นสี่หลัก ให้เปลี่ยนเป็นหกหลัก นอกจากนี้แล้วยังมาเปิดรับการลงทะเบียน 
   ส าหรับท่านที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีพร้อมท าประกันอุบัติเหตุ ฯ รายละเอียด 
   เงื่อนไขต่าง ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ 
 
 
 
 
                     /….เจ้าหน้าที่ ธ.กรุงไทย 
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เจ้าหน้าที่  ชี้แจงต่อสมาชิกสภาถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
ธ.กรุงไทย ฯสาขาฝาง บัตรเอทีเอ็มที่ช ารุดเป็นบัตรใหม่และรหัสผ่านจากสี่หลักเป็นหกหลักตลอดจนอ านวย 
   ความสะดวกในการเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มพร้อมการท าประกันอุบัติเหตุ 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต่อไปเป็นระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่  ๒0 สิงหาคม 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 24 กันยายน 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 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒0  
สิงหาคม ๒๕62 คณะกรรมการมีมติเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามที่สมาชิกสภา 
ได้ประชุมกันไว้ จึงไม่มีการแก้ไขสมควรให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและรับรองต่อไป  
ขอขอบคุณครับ 

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

/….เจ้าหน้าที่ ธ.กรุงไทย 
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นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 20   
   สิงหาคม 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 26 คน รวม รองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 28 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
   ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕62 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือ 
   ขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   
  
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       28  คน 

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

  
นายจ ารัส  โป่งอ้วน จึงเป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา ฯ  บริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่ ๒0 สิงหาคม ๒๕62 ครั้งที่ผ่านมา ผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท า
ประกาศเพ่ือเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

3.1 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ส าหรับโครงการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

/….การฝากเงิน 
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การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียด การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อม  
ประธานสภา ฯ  ส าหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญครับ  

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในปีงบประมาณ 
นายก อบต.แม่สูน พ.ศ. 2562 ที่ก าลังใกล้จะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ มี 2 โครงการ 
   ที่จ าเป็นจะต้องขออนุมัติต่อสภา ฯ เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดังต่อไปนี้ 

   ส่วนราชการ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   จ านวน 1 รายการ 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่ง 
   เป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง 
   การก่อสร้าง รายการ : โครงการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  

ขนาด 50 KVA ส าหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ตั้งไว้ 500,000.-บาท ตามบัญชีโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ครั้งที่ 26 ซึ่งสภา ฯ ได้มีมติอนุมัติให้โอนตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

เหตุผลความจ าเป็นและสถานะการด าเนินงาน : ขณะนี้อยู่ในระหว่าง 
ขั้นตอนการประเมินราคาและจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
จึงขออนุมัติกันเงินไว้ตามระเบียบ ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ส่วนราชการ : กองช่าง 
จ านวน 1 รายการ 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ : ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับ 
เกลี่ย ตั้งไว้ 500,000.-บาท ปรากฏค าชี้แจงหน้า : 62/66 

 
 

/….เหตุผลความจ าเป็น 
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เหตุผลความจ าเป็นและสถานะการด าเนินงาน : ขณะนี้อยูใ่นระหว่าง 
ขั้นตอนการส ารวจออกแบบและประมาณราคาตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และค านึงถึงความประหยัดจากการเลือกใช้วัสดุประเภทเดียวกันในการปรับปรุง 
พ้ืนผิวการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งต้องอาศัยความละเอียดแม่นย า 
และอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันก่อนสิ้น 
ปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินไว้ตามระเบียบ ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส าหรับ 
ประธานสภา ฯ  โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 2 รายการ สมาชิกท่านใด 
   ประสงค์จะซักถามก่อนลงมติก็ขอเชิญครับ 
 
   ถ้าไม่มีแล้ว ขอให้ท่านเลขา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมรองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 28 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ประธานสภา ฯ  ในการอนุมัตใิห้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 2 รายการ  
   ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดไปแล้วนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
   เงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การ 
   กันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึ่ง เชิญลงมติครับ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 2 รายการ ได้แก่ โครงการขยายเขตพร้อม 

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA ส าหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  
และ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการซ่อมแซม 
เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 

ระเบียบวาระท่ี 3 (ต่อ) 3.2 การขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อม  
   ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 
 

/….การรับเงิน การเบิกจ่าย 
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การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน  
ข้อ 59 วรรคสอง 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียด การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ประธานสภา ฯ  โครงการที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เชิญครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีผู้บริหาร 
นายก อบต.แม่สูน ได้ขออนุมัติต่อสภา ฯ ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส าหรับปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ไปแล้ว ในการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  
จ านวนทั้งสิ้น 4 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2 รายการ  
คงเหลืออีก 2 รายการ ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทัน  
จึงขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนราชการ : ส านักปลัด ฯ 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ด้านบริหารงานทั่วไป  
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน รายการ  
โครงการจัดซื้อท่ีดิน ตั้งไว้ 3,443,750.-บาท เพื่อจัดซื้อท่ีดิน  
น.ส. 3 เลขที่ 278 โซน 05 บล็อก N ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่จ านวนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา  
ราคาไร่ละ 500,000 ปรากฏค าชี้แจง หน้า : 11/60 ประกอบ 
กับบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 อนุมัติเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2562 

เหตุผลความจ าเป็นและสถานะการด าเนินงาน : ขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอน 
การประเมินราคาและจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุแล้ว หากแต่ยังไม่ถึงข้ันตอนการตรวจรับ  
คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงขออนุมัติ 
ขยายเวลาการเบิกจ่ายส าหรับโครงการนี้ ตามระเบียบ ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
 
 
 

/….ส่วนราชการ : กองช่าง 
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   ส่วนราชการ : กองช่าง 

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ด้านการเศรษฐกิจ แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง รายการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง โดยจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้ง 
หอถังเก็บน้ า ระบบประปาส านักงาน อบต. แม่สูน ฯ ตั้งไว้ 
รวม 1,000,000.-บาท ใช้จ่ายเพื่อการนี้ 79,000.-บาท  
ปรากฏหน้าค าชี้แจง หน้า : 56/60 

เหตุผลความจ าเป็นและสถานะการด าเนินงาน : ขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอน 
การส ารวจ / ออกแบบ / ประมาณราคาแล้ว หากแต่ยังไม่ถึงขั้นตอน 
การตรวจรับ คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
จึงขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายส าหรับโครงการนี้ ตามระเบียบ ฯ  
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายส าหรับ 
ประธานสภา ฯ  โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้ขอกันเงินไว้ จ านวน 2 รายการ  

สมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามก่อนลงมติก็ขอเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีแล้ว ขอให้ท่านเลขา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

นายพศวีร์  บุตรค า ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 26 คน รวมรองประธานสภา,และ 
เลขานุการสภา ฯ  เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 28 คน ครบองค์ประชุมครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้วผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ประธานสภา ฯ  ในการอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย โครงการ ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้กันเงินไว้ 
   จ านวน 2 รายการ ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดไปแล้วนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคสอง เชิญลงมติครับ 

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

 
 
 

 /….นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติอนุมัติ 
ประธานสภา ฯ  ให้ขยายเวลาการเบิกจ่าย ส าหรับ 2 โครงการ ในปีงบประมาณ 2561  

ที่ได้กันเงินไว้ ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ 

   **การเตรียมการส าหรับงานพิธีการเปิดอาคารใหม่โรงเรียนบ้านล้องอ้อ** 
   **การเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมในคณะกรรมการตรวจการจ้าง**
   **การประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณทางหลวง 

   (หน้าร้านนิวศิริชัย)** 
**แจ้งก าหนดการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้มี 
   สิทธิรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจ าปีงบประมาณ 2563** 

 
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 




