
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
ที่  83001 / (สภ) 032                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 31  ตุลาคม ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุม
สภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
แล้วอย่างเป็นเอกฉันท ์

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่ว
กัน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
   
                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

             (นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

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

 
 
 

“ยดึม ัน่ธรรมมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

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


 
 
 

          
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   

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

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วัน เสาร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม 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. นางศรีนวล  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. น.ส.สุนันทนา  ขันธเลิศ  รองปลัด อบต.แม่สูน 
6. นายวิฑูรย์  ปัญญานวน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

นายพศวีร์ บุตรค า เมื่อที่ประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภา 
เลขานุการสภา ฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 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 3 ประจ าปี ๒๕62 เพ่ือให้ทุกท่านได้ 
   ทราบดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ขอบคุณเลขานุการสภาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนครั้งนี้ 
ประธานสภา ฯ มีหัวข้อส าคัญของระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 การขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 8  
ข้อ 89 .. และถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 / ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้ 
จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 การจ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบธรรมดา ราคาคันละ 575,000.-บาท ธรรมดา จ านวน 1 คัน  
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
ฉบับเดือนธันวาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน แจ้งต่อที่ประชุมเน้นย้ าถึงก าหนดนัดหมายตามที่ตกลงกันไว้ว่าฝ่ายกิจการสภา 
ประธานสภา ฯ  จะร่วมลงแรงตกแต่งสถานที่ส าหรับงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจ าปี 2562 
   ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2562 และ ตอนเย็นจะได้ร่วมงานแสดงความ 
   ยินดีกับคุณรุ่งนภา มหาพรหม ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง  
                   /….ซึ่งจะจัดขึ้น บริเวณ 
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ซึ่งจะจัดขึ้น บริเวณหน้าร้าน อ้อมไก่ย่าง ขอให้สมาชิกเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน    

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

เมื่อวันที่  ๒5 กันยายน ๒๕62 ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ  
ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ให้ท า 
ได้รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ผ่านมาให้ที่ 
ประชุมสภา ฯ ทราบด้วย 

นายตา จาวรรณะ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม    
สมาชิกสภา ฯ  นายตา จาวรรณะ สมาชิกสภา อบต. ในนามของคณะกรรมการสามัญประจ าสภา ฯ  
   ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   แม่สูน ได้มาร่วมกันประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน เพ่ือท าการตรวจรายงานการ 
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒5 กันยายน ๒๕62  
คณะกรรมการมีมติเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามท่ีสมาชิกสภาได้ประชุมกันไว้  
จึงไม่มีการแก้ไขสมควรให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาและรับรองต่อไป  

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

นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภา ฯ  ต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 25   
   กันยายน ๒๕62 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้า 
   สุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอให้ 
   ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น  
 
 

         /…..นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
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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 2  
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 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 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  

เมื่อวันที่ ๒5 กันยายน ๒๕62 ครั้งที่ผ่านมา ผมก็จะให้เลขานุการสภา ฯ จัดท า
ประกาศเพ่ือเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ทราบตามระเบียบต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

การขออนุมัติจา่ยเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 8  
ข้อ 89 .. และถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 / ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้ 
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียด การขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครับ  

 
 

/…..นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล 
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นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีรัฐบาล 
นายก อบต.แม่สูน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดมาตรการและมอบหมาย 

ให้กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน 
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยก าหนดแนวทาง 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน  

ประกอบด้วย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ด้านการศึกษา 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติยกเว้น การกันเงิน ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา 
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 89 โดยได้ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้ 
จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 

***( รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /  
ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )*** 

    

  
 
 
 
 
 

        /....รายงานยอดเงินสะสม 
 
 
 
 



 

8 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 
            (หน่วย:บาท) 

1. บัญชีเงินสะสม (ยอดตั้งต้นก่อนหัก)      41,576,075.27 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก 
ตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว ดังนี้  41,576,075.27 

หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ                         5,947,900.00 

 ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน)               11,459,640.00 

ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน       12,210,600.00 
ล่าช้า (ประมาณ 6 เดือน)  

ส ารองกรณีสาธารณะภัย 10 %         8,800,000.00 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ข้อ 43)     3,157,935.27 

( ยกเว้นตาม ว 5164 ลว 29 สิงหาคม 62 แล้ว : คงเหลือ )     11,957,935.27 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มียอดทุนส ารองเงินสะสม ณ ปัจจุบันรวม  40,111,933.99 

หัก ทุนส ารองเงินสะสมที่อยู่ในอ านาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินงบประมาณปี 2563 
 (การค านวณ 88,000,000.- X (15/100))    13,200,000.00 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2561 ข้อ 41 (2) โดยการขออนุมัติจากสภา ฯ   26,911,933.99 

จึงน าเรียนขออนุมัติต่อสภา ฯ เพ่ือจ่ายเงินสะสม เป็นไปตามหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

 
/....บันทึกหลักการและเหตุผล 

 



 

9 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
****************** 

 
หลักการ 

ยอดเงินที่ขอจ่ายทั้งสิ้น     ยอดรวม   11,885,300.-บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม      2,400,000.-บาท 

 ด้านการเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม    9,485,300.-บาท 
 

เหตุผล 

 เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565) จึงขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ( ฉบับที่ 4 ) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 43 เป็นการขอจ่าย ครั้งที่ 1 ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  ครั้งที่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนราชการ : กองช่าง  
ด้าน : การเศรษฐกิจ แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา งาน : ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
รวม 23 รายการ วงเงินที่ขอจ่าย 9,485,300.-บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

/....1. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
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1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร            
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 932.50 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง สถานที่ก่อสร้าง        
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง พิกัดที่ตั้ง 19.827162 , 99.167916 วงเงินที่ขอจ่าย 551,200.-บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 1 หน้า 1 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านแม่สูนหลวง สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง พิกัดท่ีตั้ง 19.830701 , 99.167798   
วงเงินทีข่อจ่าย 123,900.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 2 หน้า 1 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านแม่สูนหลวง สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 134.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก พิกัดที่ตั้ง 19.846334 , 99.173553
วงเงินที่ขอจ่าย 369,800.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ล าดับที่ 3 หน้า 2 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาระบบการระบายน้ าบริเวณ
เส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ าหลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไข
โดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 

 
 

/....4. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 



 

11 
 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก พิกัดที่ตั้ง 19.845945 , 99.177633 วงเงินที่              
ขอจ่าย 131,500.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับ
ที่ 4 หน้า 2 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านปางสัก สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็น
จะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถั ดไปได้ ดังนั้นจึงขอ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร       
ยาว 180.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย พิกัดที่ตั้ง 19.862272 , 
99.137629 วงเงินที่ขอจ่าย 497,500.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 5 หน้า 2 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

6. ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดรางริน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 269.00 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง พิกัดที่ตั้ง 19.841777 , 99.143273 วงเงินที่          
ขอจ่าย 679,200.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ล าดับที่ 6 หน้า 3 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 
 

/....7. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
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7. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 และชนิดรางตื้น ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก  0.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร และ รางตื้น ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ พิกัดที่ตั้ง 19.812720 , 99.166648 วงเงินที่ขอจ่าย 
423,200.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 7 
หน้า 3 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร       
ยาว 111.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน พิกัดที่ตั้ง 19.833288 , 99.137282 
วงเงินที่ขอจ่าย 306,600.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ล าดับที่ 8 หน้า 3 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน พิกัดที่ตั้ง 19.838763 , 99.131782 วงเงินที่ขอจ่าย 
106,500.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 9 
หน้า 4 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านต้นส้าน สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

/....10. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
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10.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร   
 ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  

  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว พิกัดที่ตั้ง 19.858460 , 99.170052  
 วงเงินที่ขอจ่าย 490,200.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 10 หน้า 4 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านหนองยาว สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

11.  ปรับปรุงรางระบายน้ า โดยติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 1.00 เมตร 
จ านวน 90 ฝา สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว พิกัดที่ตั้ง 19.855590 , 99.172604 
วงเงินที่ขอจ่าย 113,700.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ล าดับที่ 11 หน้า 4 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

12.  ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล. ชนิดรางริน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 235.00 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนิคม : เพชรไพฑูรย์ พิกัดที่ตั้ง 19.846768 , 99.139440 วงเงินที่
ขอจ่าย 447,800.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับ
ที่ 12 หน้า 5 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
/....13. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
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13.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
 ยาว 340.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง พิกัดที่ตั้ง 19.837957 , 99.163927  
 วงเงินที่ขอจ่าย 831,900.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์    
ที่ 1 ล าดับที่ 13 หน้า 5 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านสันดินแดง สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

14.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 
200.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง พิกัดที่ตั้ง 19.839975 , 99.172349 
วงเงินที่ขอจ่าย 552,000.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ล าดับที่ 14 หน้า 5 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

15. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 
180.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ พิกัดทีตั้ง 19.859386 , 99.175761 
วงเงินที่ขอจ่าย 497,500.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ล าดับที่ 15 หน้า 6 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
/....16. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
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16.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร       
ยาว 136.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง พิกัดที่ตั้ง 19.841115 , 
99.165452 วงเงินที่ขอจ่าย 375,300.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 16 หน้า 6 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

17.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว รูปจัตุรัส (SIMPLE SPAN) ขนาด CLEAR 
SPAN 1.50 เมตร DEPTH 1.20 เมตร ความยาว 5.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสัน
มะม่วง พิกัดที่ตั้ง 19.845180 , 99.166470 วงเงินที่ขอจ่าย 138,800.-บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 17 หน้า 6 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

18.  ปรับปรุงผิวลาดยาง โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 520.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 
บ้านใหม่โป่งผา พิกัดที่ตั้ง 19.846776 , 99.133976 วงเงินที่ขอจ่าย 941,900.-บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 18 หน้า 7 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านใหม่โป่งผา สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
 

/....19. ปรับปรุงผวิถนน 
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19.  ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านสันติ
พัฒนา พิกัดที่ตั้ง 19.808880 , 99.167981 วงเงินที่ขอจ่าย 487,700.-บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 19 หน้า 7 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านสันติพัฒนา สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

20.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร      
ยาว 130.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม พิกัดที่ตั้ง 19.831239 , 
99.138664 วงเงินที่ขอจ่าย 359,100.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 20 หน้า 8 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

21.  ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการเสริมผิว ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม พิกัดที่ตั้ง 19.831460 , 99.137701 วงเงินที่ขอจ่าย 
238,900.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 21 
หน้า 8 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านใหม่ชัยเกษม สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึง
ขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
/....22. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
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22.  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร       
ยาว 168.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ พิกัดที่ตั้ง 19.855603 , 
99.176987 วงเงินที่ขอจ่าย 463,900.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 22 หน้า 8 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหา
ระบบการระบายน้ าบริเวณเส้นทางคมนาคมในชุมชนไม่มีความคล่องตัว มักเกิดการท่วมขังในช่วงน้ า
หลาก จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

23.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ พิกัดที่ตั้ง 19.860094 , 99.181278 วงเงินที่ขอ
จ่าย 357,200.-บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ล าดับที่ 
23 หน้า 9 
เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน
บ้านหนองยาวเหนือ สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ 
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ เป็นวงเงิน 9,485,300.-บาท 

ส่วนราชการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ด้าน : บริการชุมชนและสังคม แผนงาน : เคหะและชุมชน งาน : ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รวม 1 รายการ วงเงินที่ขอจ่าย 2,400,000.-บาท รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี  
หรือ ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ราคาคันละ 2,400,000.-บาท จ านวน 1 
คัน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด( ฉบับ เดือนธันวาคม 2561 รายการที่ 8.3.2 )  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ล าดับที่ 3 หน้า 60 
 
 
 

/....เหตุผลประกอบการพิจารณา 
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เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขอบเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ  
อบต. แม่สูนที่ครอบคลุมกว่า 17 หมู่บ้าน มีอาณาเขตกว้างขวาง ในขณะที่ปัจจุบันมีรถเก็บขยะเพียง 2 คัน ไม่
เพียงพอแก่การจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนได้ทัน ประกอบกับสภาพการใช้งานยานพาหนะต่อเนื่องยาวนาน มี
ความช ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดหาทดแทนให้เพียงพอกับภาระงาน 
ไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นการบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานสภา ฯ  ล าดับต่อไปขอชี้แจงการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในหมวดที่ 3  
   ข้อ 45 ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

นายสมเกียรติ์ วงค์ตา เสนอให้พิจารณาสามวาระรวด หากแต่ควรเว้นระยะเวลาพอสมควรให้สภา ฯ ได้ 
สมาชิกสภา  ฯ  ตรวจสอบในรายละเอียด เนื่องจากเป็นการเสนอขอจ่ายเงินสะสมเป็นวงเงินที่ 
   ค่อนข้างสูงและมีจ านวนโครงการมากถึง 24 โครงการ หลังจากลงมติรับหลักการ 
   แล้วควรเปิดโอกาสให้พิจารณาอย่างละเอียดอย่างน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกับการ 
   พิจารณาร่างข้อบัญญัติครับ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน สมาชิกท่านอื่น ๆ มีความเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วจะขอให้ลงมติว่า 
ประธานสภา ฯ  เห็นชอบให้ปฏิบัติตามที่ท่าน ส.อบต.สมเกียรติ์ เสนอหรือไม่ เชิญลงมติครับ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระโดยหลังจากรับหลักการแล้ว 
ประธานสภา ฯ  จะเว้นระยะเวลาพอสมควรให้สมาชิกพิจารณาในรายละเอียดของญัตติที่ผู้บริหาร 

เสนอหากประสงค์จะแปรญัตติให้เสนอในคราวการประชุมครั้งถัดไปโดยให้กรรมการ 
แปรญัตติเต็มสภา 

ระหว่างนี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญครับ 

นายตา จาวรรณะ ตามท่ีผู้บริหารได้แถลงข้อมูลเงินสะสม รายการที่ขอจ่าย ตลอดจนรายละเอียด 
สมาชิกสภา  ฯ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้สภาได้รับทราบ เป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยหลักการแล้ว 
   ดังนั้นจึงขอหารือต่อที่ประชุมว่าควรลงมติเป็นรายโครงการหรือลงมติครั้งเดียว 
 

/....นายจ ารัส  โป่งอ้วน 
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นายจ ารัส  โป่งอ้วน จากข้อมูลที่ได้รับแสดงให้เห็นว่าเงินสะสมมีเพียงพอแก่การด าเนินการทั้งหมดได้ 
ประธานสภา ฯ เห็นควรลงมติครั้งเดียว รวมทั้ง 24 โครงการ ในขั้นรับหลักการ ส่วนในขั้นแปรญัตติ

จะมีเวลาพิจารณาในรายละเอียดมากขึ้น อาจแยกลงมติหรือไม่ก็สุดแล้วเหตุผลแต่
ความจ าเป็นซึ่งจะหารือกันอีกครั้งในการประชุมคราวถัดไป 

 หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแล้วขอเชิญเลขา 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  ในการรับหลักการ แห่งญัตติการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญลงมติครับ 

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

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีมติรับหลักการ 
ประธานสภา ฯ  แห่งญตัติการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมตามที่ผู้บริหารเสนอ รวม 24 โครงการ  

วงเงินที่ขอจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,885,300.-บาท ขอให้สมาชิกช่วยตรวจดู 
รายละเอียดประกอบการเสนอทั้งหมด หากประสงค์จะแปรญัตติก็ให้เสนอได้ 
ในการประชุมครั้งถัดไป การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 (ต่อ) 3.2 การจ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายจ ารัส โป่งอ้วน ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้แถลงรายละเอียด การขอจ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วน 
ประธานสภา ฯ  ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.แม่สูน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 820,000.-บาท  ทั้งนี ้

 
 

/....การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
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การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวมีเงื่อนไขให้น าไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรใช้เงินรางวัล 
ดังกล่าวเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนราชการ : กองช่าง  
ด้าน : การเศรษฐกิจ แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน : บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
จ านวน 1 รายการ รวมวงเงิน 591,000.-บาท ดังนี้ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ 
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อม
หลังอลูมีเนียม ราคารวม 591,000.-บาท คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2561 รายการที่ 8.2.2 คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 63 และ รายการที่ 8.2.4 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปหน้า 64 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 03 ล าดับที่ 8 
หน้า 54 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน สมาชิกได้รับฟังค าแถลงของผู้บริหารแล้วหากไม่มีผู้อภิปรายก็จะขอมติ 
ประธานสภา ฯ รับหลักการแห่งญัตตินี้ เชิญเลขา 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  ในการรับหลักการ แห่งญัตติการขอความเห็นชอบจ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพ่ือจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก 
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมีเนียม ราคารวม 591,000.-บาท  
เชิญลงมติครับ 
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มติที่ประชุม  รับหลักการ  28  เสียง 
ไมร่ับหลักการ            - เสียง 
งดออกเสียง             1 เสียง (ประธานสภา) 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่สูน มีมติรับหลักการ 
ประธานสภา ฯ  แห่งญัตติการขอความเห็นชอบจ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด  
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคา 
อลูมีเนียม ราคารวม 591,000.-บาท 
ขอให้สมาชิกช่วยตรวจดูรายละเอียดประกอบการเสนอทั้งหมด และ 
หากประสงค์จะแปรญัตติก็ให้เสนอได้ในการประชุมครั้งถัดไป  
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นี้ 

ระเบียบวาระท่ี  4        เรื่องอ่ืน ๆ 

   **การชี้แจงก าหนดการและระเบียบการจัดการแข่งขันเปตอง** 
   **รายละเอียดการประกวดหนูน้อยนพมาศ** 
   **การร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562** 

**นัดหมายวัน เวลา การตัดสินซุ้มประตูป่า งานประเพณียี่เป็ง ฯ** 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
     

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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