
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
 
ที่  83001 / (สภ) 014                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 27  กุมภาพันธ์ ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ ๒5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้    
ที่ประชุมสภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี      
พ.ศ.2562 แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 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 สมัยสามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   

........................................................... 
 
  ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
๒๕๔๗  ข้อ ๓๓  ให้ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ให้ประชาชน
ทั่วไปทราบ  นั้น 
   

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วัน จนัทร ์ท่ี 18 เดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู 

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

1. นายจ ารัส   โป่งอ้วน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายเฉลียว  มาหวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. นายพศวีร์  บุตรค า   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. นายสวาท   วงค์เทพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 1 
5. นายนุลักษณ์  วงค์ค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 1 
6. นายบัญชา  แสนระแหง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 2 
7. นายตา  จาวรรณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 2 
8. นายอ้วน  อินระน๊ะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 3 
9.  นายนพดล  วรรณดี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 4 
10. นางสาวทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 4 
11. นายถนอม  แสงมุขดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 5 
12. นายบุญเลิศ  วรรณ์ค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 5 
13. นายอรรถกร  ดิโพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 6  
14. นายศุภกร  สันติภราดรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 6 
15. นางสาวส ารวย  โปธิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 7 
16. นายจักรี  ใจนาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 7 
17. นายสุรินทร์  หงษ์หิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 8 
18. นางณัฐกานต์  ถาค าวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 8 
19. นายสมเกียรติ์  วงค์ตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 9 
20. นายสุพจน์  สมะนาชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 9 
21. นายอินทร  หล่อเถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 10 
22. นายสมบูรณ์  บุญมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 11 
23. นายจ าเริญ  มาฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 12 
24. นายวิเชียร  บุญมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 12 
 

/.......25. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวีน 
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25. นางขวัญปวีณ์  โรจน์รวนี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 13 
26. นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 14 
27. นายมงคล  ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 16 
28. นางศรีนวล  ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 16 
29. นายยรรยง  ชัยวุฒิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 17 
30. นายสมเพชร  แก้วค ามูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน หมู่ 17 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
2. นายกองชัย  ธรรมสุทธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
3. สิบตรีสมศักดิ์  กองจาย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
4. นายอลงกรณ์  อารามกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายณัฐพงษ์  วงค์ศรี   คนงานทั่วไป : งานวางแผน สถิติ และวิชาการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.0๐ น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม นายพศวีร์ บุตรค า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ตรวจสอบองค์ประชุม จากรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้ 
เมื่อพบว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบ ฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเข้า
ห้องประชุม พร้อมเรียนเชิญ นายจ ารัส  โป่งอ้วน ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ขึ้นท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ   กล่าวสวัสดีสมาชิกสภา ฯ คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ  
   ตลอดจน ข้าราชการพนักงานส่วนต าบลที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ก่อนเข้าสู่วาระเพ่ือการพิจารณาจะขอแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อที่ประชุมดังนี้ 
***ก าหนดการ กิจกรรม กลุ่มจิตอาสาแม่สูน ประจ าปี 2562  
ซึ่งจะเริ่มออกช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่วันหยุด  
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้*** 
***ก าหนดการงานท าบุญประชุมเพลิงศพ หลวงพ่อก๋องแก้ว รตฺ นปุญโญ  
ที่ได้ตั้งศพบ าเพ็ญกุศล ณ วัดเทพประสิทธิ์ปางสัก  
ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2562  

 
        /…..และมีก าหนดจะเคลื่อน 
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และมีก าหนดจะเคลื่อนศพไปประชุมเพลิงในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ 
ขอนัดหมายการแต่งกายชุดซาฟารีและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา ฯ  ส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่ 24   
   ธันวาคม ๒๕61 โดยผมจะเป็นผู้น าตรวจตั้งแต่หน้าแรกตามล าดับไปจนถึงหน้า 
   สุดท้ายหากท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะทักท้วงหรือแก้ไขถ้อยค าใดแล้วละก็ขอ 
   ให้ท่านรีบเสนอเพ่ือขอมติที่ประชุมสภาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบและตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ  
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจนเสร็จสิ้น 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากันครบทุกหน้าแล้ว  
ประธานสภา ฯ  มีท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ 
   ผ่านมาหรือไม่  ขอโปรดเสนอ 

นายจ ารัส  โป่งอ้วน เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ว่าสมาชิก ท่านใดให้การ 
ประธานสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕61 ที่ผ่านมาขอให้ยกมือ 
   ขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การรับรองด้วย   

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภา ให้การรับรองคน       29  คน 
สมาชิกสภา ไม่ให้การรับรอง         -    คน 
สมาชิกสภา งดออกเสียง             1    คน(ประธานสภา ฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเพื่อพิจารณา   

3.1 การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 21 
 
          /….ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ            ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
                             สภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัย 
                             ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

          ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าของปีถัดไปและระยะเวลา 
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า 
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มา 
ใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ 
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนด 
วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง 
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ 
ก าหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน  
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ประธานสภาฯ            ก่อนที่จะให้สมาชิกสภา ฯ พิจารณาขอหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานของ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลว่าในรอบปี 2562 มีข้อราชการใดท่ีมีความส าคัญจะต้อง 
          เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา ฯ บ้าง 

นักวิเคราะห์ ฯ           กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
        ในรอบปี พ.ศ.2562 นี้มีข้อราชการที่ส าคัญท่ีจ าเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจาก      
        สภา ฯ ดังต่อไปนี้ 

           
                             สิงหาคม  = ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบ ฯ  

    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 หมวด 3 ข้อ 23 
    (ก าหนดให้เสนอต่อสภา ฯ ภายใน 15 สิงหาคม) 

กันยายน=  การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
     (ก าหนดให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ) 

 
 
 
           /…..ธันวาคม 
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ธันวาคม =   1. รายงานผลและเสนอขอความเห็นซึ่งได้จากการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ ฯ  
ว่าด้วยการจัดท าแผน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
(ก าหนดให้รายงาน ครั้งเดียว ภายในธันวาคม) 

      2. รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ส่วนที่ 2 มาตรา 58 / 5 วรรค 5 (ก าหนดให้รายงาน 
เป็นประจ าทุกปี แต่ไม่ได้ระบุเดือนไว้) 

ประธานสภาฯ            เมื่อที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วกระผมจึงขอน าปรึกษาต่อที่ประชุม  
ในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 ในโอกาสนี้ ขอเชิญ 
ท่านสมาชิกเสนอความคิดเห็นขึ้นมาได้ก่อนการพิจารณาลงมติ เชิญครับ 

สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2 กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอเสนอ ให้ก าหนด 3 สมัย ของปี  
(นายตา จาวรรณะ) พ.ศ.2562 เป็นเดือนเมษายน , สิงหาคม และ ธันวาคม  

ส่วนสมัยแรกของปีถัดไป(2563) ขอเสนอเป็น เดือนกุมภาพันธ์ครับ 

สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9 กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 2 
(นายสมเกียรติ์ วงค์ตา) ในเรื่องของการก าหนดห้วงเดือนที่มีความเหมาะสม จะขอเสริมในเรื่องการก าหนด 
   จ านวนวันในแต่ละสมัยประชุม จากเดิมก าหนด 15 วัน วันที่ 11 – 25 นั้นมีความ 
   เหมาะสมแล้ว เว้นแต่ในห้วงเดือนเมษายน ซึ่งมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ค่อนข้างมาก จึงขอเสนอให้ ร่นระยะเวลาออกไปเล็กน้อย ในกรอบระยะเวลาเท่าเดิม 

คือ วันที่ 16 – 30 เมษายน 2562 ครับ 

ประธานสภาฯ            สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญนะครับ ... หากไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 
          ใด ๆ ในการก าหนดสมัยประชุม กระผมจะขอขานรายละเอียดก่อนจะเปิดให้ท่านได้ 
          ลงมติ ดังนี้นะครับ 

        ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 ก าหนด 3 สมัย 

 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่ 16 – 30 เมษายน 2562 มีก าหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่ 11 - 25  สิงหาคม 2562  มีก าหนด 15 วัน 
      /…..สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่ 
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สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่ 11 - 25  ธันวาคม 2562  มีก าหนด 15 วัน 

และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. 2563  
สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีก าหนด 15 วัน 

   ขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน รวมประธานสภา, 
และเลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภาฯ            เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญของสภา 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และ วันเริ่ม 
                           ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป(พ.ศ.2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
                           ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21  
                           ดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 ก าหนด 3 สมัย 

 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่ 16 – 30 เมษายน 2562 มีก าหนด 15 วัน 
 สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่ 11 - 25  สิงหาคม 2562  มีก าหนด 15 วัน 

สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่ 11 - 25  ตุลาคม 2562  มีก าหนด 15 วัน 

 และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปีสมัยแรกของ พ.ศ. 2563  
สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีก าหนด 15 วัน 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ  29 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ              เป็นอันสรุปได้ว่าสภา ฯ ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม  
ประจ าปี พ.ศ.2562 และ สมัยประชุมแรกของ ปี พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อย 

 
 
         /…..แล้วก่อนเข้าสู่ 



 

6 
 

แล้วก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปขอให้ทางผู้บริหารแจ้งต่อที่ประชุมถึงก าหนดการ 
 การจัดกิจกรรมการโครงการ อบต.พบประชาชน และรวมถึงรายละเอียดการ 
 ให้บริการประชาชน เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดูและประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

ของแต่ละท่านขอเชิญครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล ขอแจ้งก าหนดการ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ อบต.พบ 
อบต.แม่สูน  ประชาชน ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 

   1. สถานที่ : วัดเทพประสิทธิ์ปางสัก วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น.  
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก , หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง และ หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง 

2. สถานที่ : วัดล้องอ้อ วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น.  
หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ และ หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา 

3.  สถานที่ : วัดสันปูเลย วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น. 
     หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง และ หมู่ที่ 13 บ้านใหมโ่ป่งผา 

4.  สถานที่ : หนองดินแดง วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น. 
     หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ และ หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ 

5.  สถานที่ : วัดวิเวกการาม วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น. 
     หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย และ หมู่ที่ 8 บ้านนิคม : เพชรไพฑูรย์ 

6.  สถานที่ : วัดแม่สูนหลวง วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น. 
     หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง 

7.  สถานที่ : วัดสันดินแดง วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น.  
     หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง 

8.  สถานที่ : วัดชัยเกษม วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 9:00 น. 
     หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน และ หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม 

9.  สถานที่ : วัดหนองยาว วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 น. 
     หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว และ หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้  

ทั้งนี้ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๒ ได้ก าหนดกิจกรรมที่จะออก 
ให้บริการแก่ประชาชนต าบลแม่สูน โดย อบต.แม่สูน ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมต าบล ฯ ,  

 
 
         /…..วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
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วิทยาลัยการอาชีพฝาง , กองร้อย อส. อ าเภอฝาง ประชาชนกลุ่มจิตอาสา และส่วน 
ราชการภายใน ได้แก่ กองคลัง ส านักปลัด ฯ กองช่าง กองสาธารณสุข ฯ และ กอง 
การศึกษา ฯ ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้  

   
-  รับฟังปัญหาความต้องการ  รับข้อร้องเรียน   
-  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ    
-  ตัดผมชายฟรี   
-  ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร   
-  อนุญาตประกอบกิจการ   
-  บริการตรวจเช็ครถ , อุปกรณ์ไฟฟ้า   
-  คลินิกยุติธรรมสัญจร   
-  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข , แมว )   
-  แจกเชื้อจลุินทรีย์   
-  บริการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ   
-  ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ (รายใหม่ )  
-  บริการให้ค าปรึกษา 
จึงขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนดการดังกล่าว และ
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หนองดินแดงบ้านสันป่าเกี๊ยะ ทางอ าเภอ
ฝางจะได้จัดโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับ อบต. แม่สูน อีกด้วย 

ที่ประชุม   ***ทราบ***  

ประธานสภาฯ  ส าหรับวันนี้ทีมงานของ อบต.แม่สูนก็ได้ออกหน่วยบริการอยู่ ณ วัดสันปูเลย บ้านสัน
ป่าแดง ซึ่งอยู่ในเขตบริการครอบคลุมถึง หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผาด้วย ดังนั้นช่วงพักเที่ยงนี้ขอให้ท่านสมาชิก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และจะกลับมาประชุมต่อในภาคบ่ายในญัตติการพิจารณาเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอนัดเป็น เวลา 13:30 น.  

พักการประชุม   เวลา 12 : 00 น. 

เริ่มประชุมภาคบ่าย เวลา  13 : 30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ) 

3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 
          /....ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ชี้แจงรายละเอียดรายการ 
   เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 -2564 ) 

ให้ที่ประชุมทราบก่อนพิจารณาลงมติ ขอเชิญครับ 

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในสมัยประชุมนี้ 
นายก อบต.  ผู้บริหารขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม /  
   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ของสภา ฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2561 

เหตุผลความจ าเป็น : ของการขอเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่
ระหว่างการส ารวจออกแบบและประมาณราคา พบว่ามีลักษณะที่ต้องด าเนินเป็นการ
เร่งด่วนไม่อาจรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไป โดยอาจเสนอให้สภา 
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมที่มีอยู่เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว ในการประชุม
ครั้งถัดไป ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนให้มีความถูกต้องตรงกันก่อน
ตั้งงบประมาณ ทั้งในรายละเอียดโครงการ , ปริมาณงาน ,วงเงินงบประมาณ รวมถึง
ปีที่ระบุในแผนพัฒนา เสนอต่อสภา ฯ ในสมัยประชุมนี้ จ านวน 18 โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย PARA 
ASPHALT CONCRETE ซอย 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 
1 บ้านแม่สูนหลวง วงเงินงบประมาณ 495,100.-บาท ( เพ่ิมเติมใน แบบ 
ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ) 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมคอยกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดหลายช่องแบบ RIGID FAME ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
52.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร และท่อลอด
เหลี่ยมขนาด CLEAR SPAN 2.40 เมตร DEPTH 1.60 เมตร ความยาว 
6.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก วงเงินงบประมาณ 
486,200.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา 

 
 
 

/….โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามระเบียบ 
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โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 )  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22 )  

๓. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับ
งานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor 
Grade) หนา 15 เซนติเมตร สายลุ่มป่าช้า บ้านแม่สูนน้อย(หน้าบ้านพ่อ
หลวง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย วงเงินงบประมาณ 
490,800.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 
22/2 ) 

๔. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับ
งานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor 
Grade) หนา 15 เซนติเมตร สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ 13( โรงวัว อ้ายวัฒน์ )
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง วงเงินงบประมาณ 
499,100.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 )  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ) 

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30  สายข้างโรงเรียน
และวัดขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.03 เมตร ยาว 130 เมตร หมู่ที่ 5 
บ้าน ล้องอ้อ วงเงินงบประมาณ 358,300.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ต่อจากท่ีเดิมไปสุด
สาย (ณ จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายอุดร สามสี) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.03 เมตร ยาว 180 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน วงเงินงบประมาณ 
413,500.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 )  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

 
        /….7. โครงการก่อสร้าง 
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7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ซอยวิทยาลัยการอาชีพ
ฝาง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.03 เมตร ยาว 175 เมตร หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองยาววงเงินงบประมาณ 482,400.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ทางแยกป้ายหมู่บ้าน 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.03 เมตร ยาว 82 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านนิคม: 
เพชรไพฑูรย์วงเงินงบประมาณ 226,000.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3  
(บนดอย)ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.03 เมตร ยาว 68 เมตร  
หมู่ที่ 8 บ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์ วงเงินงบประมาณ 187,500.-บาท 
( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

10.  โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงาน
ถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor Grade) 
หนา 15 เซนติเมตร ทางไปสันกู่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง วงเงิน
งบประมาณ 497,200.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 ยทุธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 / 2 ) 

11.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย  
PARA ASPHALT CONCETE ซอย 6 (ซอยบ้านประธาน ฯ จ ารัส)  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่ 
น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง 
วงเงินงบประมาณ 495,400.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 / 2 ) 
 
                         /…..12. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 
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12.  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางริน  

บ้านผู้ช่วยประวิทย์ ถึง หนองสามแจ่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  
ลึก 1.05 เมตร ยาว 120 เมตร หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ  
วงเงินงบประมาณ 491,300.-บาท ( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า 680.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง  
วงเงินงบประมาณ 497,600.-บาทบาท ( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

14.  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางริน หน้าบ้านตี๋ใหญ่  
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.05 เมตร ยาว 84 เมตร หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ 
โป่งผา วงเงินงบประมาณ 342,300.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

15.  โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ าย่าน  
ชุมชน ชนิด ก-30 ถนนขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ าขนาด 
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านสันติ
พัฒนา วงเงินงบประมาณ 480,600.-บาท( เพ่ิมเติมใน แบบ ผ. 01  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 )  

16.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ด้านหน้าโรงเรียน  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร หมู่ที่ 15 บ้าน 
ใหม่ชัยเกษม วงเงินงบประมาณ 494,800.-บาท ( เพ่ิมเติมใน  
แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตาม 

 

      /....ระเบียบกระทรวง 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

17.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ซอย 5  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร หมู่ที่ 16  
บ้านหนองยาวใต้ วงเงนิงบประมาณ 496,500.-บาท( เพ่ิมเติมใน  
แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

18.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานกีฬา(มูลนิธิฟ้าใหม่) 
เชื่อมต่อกับที่ตั้งในข้อบัญญัติ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ 
ทาง หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือวงเงินงบประมาณ 499,300.-บาท 
( เพ่ิมเติม ใน แบบ ผ. 01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ) 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องซักถามหรือเสนอแนะหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผู้ใดซักถาม 
    หรือเสนอแนะเป็นอย่างอ่ืน กระผมขอให้เลขานุการสภา ฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
    ด้วยครับ 

เลขานุการสภา ฯ ขณะนี้มีสมาชิกสภา ฯ อยู่ในที่ประชุม จ านวน 27 คน รวมประธานสภา, 
   รองประธานสภา ฯ และ เลขานุการสภา จ านวนทั้งหมด 30 คน ครบองค์ประชุม 

ประธานสภา ฯ           เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ การเพ่ิมเติม / 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จ านวน 18 โครงการ  

ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของสภา ฯ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 ส่วนที่ 1 มาตรา 46 (1) และ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับที่ 3 )พุทธศักราช 2561 ข้อ 22 , 22/2 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  29 เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 
 
         /…..ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ   เป็นอันสรุปว่าสภา ฯ เห็นชอบการเพ่ิมเติมแผน จ านวน 18 โครงการ ตามท่ี 
   ผู้บริหารเสนอมา ส าหรับการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนั้น จะขอนัดหมายให้ 
   เป็นการประชุมครั้งถัดไป คือ วัน จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.  
   เนื่องจากมีเอกสารหลักฐานที่ต้องพิจารณาประกอบเป็นจ านวนมาก ต้องใช้เวลา 
   พอสมควร ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าประชุมอีกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

   *** ผู้บริหารชี้แจงเหตุผลที่บางโครงการจะพิจารณาใช้ยางพาราเข้ามาเป็น 
   ส่วนประกอบ เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเวียนให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในแก้ไข 
   ปัญหาราคายางพาราตกต่ า ซึ่งเป็นนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุม  
   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
   ที่ มท 0810.4/ว3739 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)*** 
 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

 

  
    (ลงชื่อ).............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (นายพศวีร์  บุตรค า) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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




