
 

 
 

                        คู่ฉบบั 
 
ที่  83001 / (สภ) 016                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
                       อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 
 

                 26  เมษายน ๒๕62 
 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ  
 

เรียน ก านันต าบลแม่สูนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ ๒4  เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งนี้       
ที่ประชุมสภา ฯ ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม สภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี      
พ.ศ.2562 แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศ การรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่ว
กัน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ 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 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
   

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

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ ๒4 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 เป็นเอกฉันท ์    
 

  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและนโยบายต่างๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จึงขอประกาศรับรองรายงานการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
      
   ประกาศ  ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
 
      
        

(นายจ ารัส  โป่งอ้วน) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สนู 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 

วัน จนัทร ์ท่ี 25 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 ข้าราชการ 
   พนักงานส่วนต าบลที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการ 
   ประชุมครั้งก่อนที่ได้มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้รายละเอียด 
   ถูกต้องตรงกันและเป็นปัจจุบันก่อนจะน าเข้าสู่การพิจารณาจ่ายเงินสะสมบ าบัดความ 
   เดือนร้อนให้แก่ประชาชนในวันนี้ ประกอบกับช่วงนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
   ได้ออกหน่วยบริการประชาชน ซึ่งท่านสมาชิกจ าเป็นต้องออกไปดูแลอ านวยความ 
   สะดวกจึงจะไม่ใช้เวลาพิจารณามากนัก ขอเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 
 
          /.....ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เลขานุการสภาฯ   เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

นายพศวีร์  บุตรค า ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา ฯ  ส่วนต าบลแม่สูน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่ 18   
   กุมภาพันธ์ ๒๕62 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 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ที่ผ่านมา 
ขอให้ยกมือขึ้นพ้นศรีษะเชิญเลขานุการสภา ฯ ช่วยนับจ านวนสมาชิกสภาที่ให้การ 
รับรองด้วย   

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

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.2 การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ 
ประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 

 
 
         /….ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  
   เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 18 โครงการ ขอเชิญนายก ฯ  
   แถลงรายละเอียดต่อสภา ฯ ก่อนการพิจารณาลงมติครับ 

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

จึงขอรายงานข้อมูลเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
จากฐานข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
น าเรียนให้ท่านสมาชิกสภา ฯ รับทราบ ดังต่อไปนี้ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
            (หน่วย:บาท) 

1. บัญชีเงินสะสม (ยอดตั้งต้นก่อนหัก)      33,871,593.34 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มีเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก 
ตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว ดังนี้  33,871,593.34 

หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ                          2,467,940.00 

 ส ารองงบบุคลากร(ประมาณ 6 เดือน)      11,036,000.00 

ส ารองจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน        5,824,500.00 
ล่าช้า (ประมาณ 3 เดือน)  

ส ารองกรณีสาธารณะภัย 10 %       1,701,109.33 

คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อ 43)  12,842,044.01 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน มียอดทุนส ารองเงินสะสม ณ ปัจจุบันรวม  37,954,818.58 

          /…..หัก ทุนสรอง 
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หัก ทุนส ารองเงินสะสมที่อยู่ในอ านาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินงบประมาณปี 2561 
 (การค านวณ 86,000,000.- X (15/100))    12,900,000.00 

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

รวมเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้สุทธิ       37,896,862.59 

ประธานสภา ฯ  ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ ในระหว่างนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านตรวจดู 
   ข้อมูลจากเอกสารให้ละเอียดหากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ซักถามจากทางผู้บริหาร   

และถือว่ารับทราบโดยทั่วกันโดยในชั้นนี้จะยังไม่มีการลงมติจนกว่าจะทราบข้อมูล 
ครบถ้วนทั้งสองด้าน คือ เงินที่มีอยู่ และ รายการที่ขอขาดจ่ายว่าเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์หรือไม่เพียงใด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากการพิจารณา 
   หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอโครงการ 
   บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน 18 โครงการ วงเงินที่ขอจ่าย 
   รวม 7,933,900.-บาท(เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
   โดยขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ในการจ่ายเงินสะสม  
   ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 43 

   โครงการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน 18 โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย PARA 
   ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05  
   เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง  
   วงเงินงบประมาณ 495,100.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ แบบแปลน   
   ประมาณราคาท่ีกองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
 
          /…..ประกาศเม่ือ 
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   ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครง 
   สร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 1 หน้า 1 

 เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะ 
 ต้องแก้ไขโดยการปรับปรุงผิวการจราจรอย่างเร่งด่วน จึงไม่สามารถรอกระบวน 
 การจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น จึงขอจ่ายเงินสะสม  
 เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 
 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 52.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร และ ท่อลอด 
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหลายช่องแบบ RIGID FRAME และท่อลอดเหลี่ยม 
ขนาด CLEAR SPAN 2.40 เมตร DEPTH 1.60 เมตร ความยาว 6.00 เมตร  
จ านวน 2 ช่อง หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก วงเงินงบประมาณ 486,200.-บาท  
ตามข้อมูลการส ารวจแบบแปลนประมาณราคาท่ีกองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที ่1 ประจ าปี 2562 ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 2 หน้า 1 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านปางสัก ได้รับผลกระทบจากน้ าหลาก จ าเป็นจะ 
 ต้องแก้ไขโดยการปรับปรุงผิวการจราจรพร้อมวางระบบการระบายน้ าอย่างเร่งด่วน  
 จึงไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้น  

จึงขอจ่ายเงินสะสม เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภาย 
ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 

3. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงาน 
ถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor Grader)  
หนา 15 เซนติเมตร บ้านแม่สูนน้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย  
วงเงินงบประมาณ 490,800.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ  
แบบแปลนประมาณราคาท่ีกองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 

 
 
         /.....ประกาศเม่ือวันที่ 20 
 



 

6 
 

ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครง 
   สร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 3 หน้า 1 
 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านแม่สูนน้อย สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้ 

งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับ 
งานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor Grader)  
หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 410.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง  
วงเงินงบประมาณ 499,100.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ  
แบบแปลนประมาณราคาท่ีกองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครง 

   สร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 4 หน้า 1 
 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านสันป่าแดง สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้ 

งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร หมู่ที่ 5 บ้าน ล้องอ้อ  
วงเงินงบประมาณ 358,300.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ แบบแปลน 
ประมาณราคาท่ีกองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2562 ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 5 หน้า 1 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านล้องอ้อ ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ในฤดูฝน 
น้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนไม่สามารถ 

         /….รอกระบวนการจัดท า 
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รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร  
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน วงเงินงบประมาณ 413,500.-บาท 
ตามข้อมูลการส ารวจ แบบแปลนประมาณราคาท่ีกองช่าง  
อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ประกาศ 
เมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 6 หน้า 1 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านต้นส้าน ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ในฤดูฝน 
น้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.30 เมตร ยาว 175 เมตร  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว วงเงินงบประมาณ 482,400.-บาท 
ตามข้อมูลการส ารวจ แบบแปลนประมาณราคาท่ีกองช่าง  
อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ประกาศ 
เมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 7 หน้า 2 
 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านหนองยาว ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ในฤดูฝน 
น้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม 
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
        /…..8. โครงการก่อสร้าง 
 



 

8 
 

 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์  
วงเงินงบประมาณ 226,000.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ แบบแปลนประมาณ 
ราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ประกาศเม่ือ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ล าดับที่ 8 หน้า 2 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์ ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ 
ในฤดูฝนน้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดย 
ด่วนไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้  
ดังนั้นจงึขอจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 กว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 68 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์  
วงเงินงบประมาณ 187,500.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ แบบแปลน 
ประมาณราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 9 หน้า 2 
 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์ ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ 
ในฤดูฝนน้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดย 
ด่วนไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้  
ดังนั้นจงึขอจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

10. โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงาน 
ถนนท้องถิ่นด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor Grader)  
หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง 
วงเงินงบประมาณ 497,200.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ แบบแปลน 

 
        /…..ประมาณราคาที่กองช่าง 
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ประมาณราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 10 หน้า 2 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านสันป่าแดง สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้ 

งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย  
PARA ASPHALT CONCRETE   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 10  
บ้านสันมะเฟือง วงเงินงบประมาณ 495,400.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ  
แบบแปลนประมาณราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2562 ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 11 หน้า 2 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านแม่สูนน้อย สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้ 

งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
 

12. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางริน  
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.05 เมตร ยาว 120 เมตร หมู่ที่ 11  
บ้านสันป่าเกี๊ยะ วงเงินงบประมาณ 491,300.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจ  
แบบแปลนประมาณราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2562 ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 12 หน้า 2 

 
         /.....เหตุผลประกอบ 
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เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ 
ในฤดูฝนน้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดย 
ด่วนไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้  
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( แบบมี 
รอยต่อตามยาว ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร  
ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง วงเงินงบประมาณ 497,600.-บาท 
ตามข้อมูลการส ารวจแบบแปลนประมาณราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูน 
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 13 หน้า 3 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านสันมะม่วง สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้ 

งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

14. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางริน  
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.05 เมตร   ยาว 84 เมตร  
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา วงเงินงบประมาณ 342,300.-บาท 
ตามข้อมูลการส ารวจแบบแปลนประมาณราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูน 
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 14 หน้า 3 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านใหม่โป่งผา ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ 
ในฤดูฝนน้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดย 

 
         /…..ด่วนไม่สามารถรอ 
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ด่วนไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้  
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

 

15. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ( แบบมีรอย 
ต่อตามยาว ) และก่อสร้างรางระบายน้ าย่าน ชุมชน ชนิด ก-30 ถนนขนาด 
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง 
เมตร และ รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 110.00 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา วงเงินงบประมาณ 480,600.-บาท 
ตามข้อมูลการส ารวจแบบแปลนประมาณราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูน 
ก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)  
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 15 หน้า 3 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านสันติพัฒนา สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้ 

งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม  
วงเงินงบประมาณ 494,800.-บาท ตามข้อมูลการส ารวจแบบแปลนประมาณ 
ราคาที่กองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  
ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 16 หน้า 3 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านใหม่ชัยเกษม ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ 
ในฤดูฝนน้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดย 
ด่วนไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้  
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

 
        /....17. โครงการก่อสร้าง 
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17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร  
หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ วงเงินงบประมาณ 496,500.-บาท  
ตามข้อมูลการส ารวจแบบแปลนประมาณราคาท่ีกองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 17 หน้า 3 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เส้นทาง 
คมนาคมภายในชุมชนบ้านหนองยาวใต้ ขาดการวางระบบระบายน้ าท าให้ 
ในฤดูฝนน้ ามักจะท่วมขังกระทบต่อการสัญจร จ าเป็นจะต้องแก้ไขโดย 
ด่วนไม่สามารถรอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้  
ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยตรงภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ( แบบมีรอย 
ต่อตามยาว ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ วงเงินงบประมาณ 499,300.-บาท 
ตามข้อมูลการส ารวจแบบแปลนประมาณราคาท่ีกองช่าง อบต.แม่สูนก าหนด  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 ประกาศเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ล าดับที่ 18 หน้า 3 

 

เหตุผลประกอบการพิจารณา : เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัญหาเส้นทาง 
 คมนาคมภายในชุมชนบ้านหนองยาวเหนือ สภาพผิวการจราจรช ารุดเนื่องจากการใช้ 

งานต่อเนื่องไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจ าเป็นจะต้องแก้ไขโดยด่วนจึงไม่สามารถ 
รอกระบวนการจัดท างบประมาณในรอบปีถัดไปได้ ดังนั้นจึงขอจ่ายเงินสะสม  
เพ่ือเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงภายในขอบเขต 

   อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ รวมวงเงินที่ขอจ่าย 7,933,900.-บาท  
(เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) น าเรียนต่อสภา ฯ  
เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 

 
 
 

/….ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภา ฯ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงรายละเอียดทั้งข้อมูลเงินสะสมที่มีอยู่ และ โครงการที่จะ 
   เสนอขอรับการอนุมัติจากสภา ฯ ไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามก็ 
   ขอเชิญครับ 
 

   ถ้าไม่มีแล้วขอให้เลขานุการ ฯ ตรวจสอบองค์ประชุมครับ 

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

 

ประธานสภาฯ  เมื่อครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 1  
   โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย PARA 
   ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.05  
   เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง  
   วงเงินงบประมาณ 495,100.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 2  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดหลายช่องแบบ RIGID FRAME ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร และท่อลอดเหลี่ยมขนาด CLEAR  
SPAN 2.40 เมตร DEPTH 1.60 เมตร ความยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง  
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก วงเงินงบประมาณ 486,200.-บาท  

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 3  
โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงาน 
ถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor Grader)  
หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย  
วงเงินงบประมาณ 490,800.-บาท 

          /….มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 4  
โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับ 
งานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor Grader)  
หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 410.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง  
วงเงินงบประมาณ 499,100.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติทีป่ระชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 5  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร หมู่ที่ 5 บ้าน ล้องอ้อ  
วงเงินงบประมาณ 358,300.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 6  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร  
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน วงเงินงบประมาณ 413,500.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 7  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรลึก 0.30 เมตร ยาว 175 เมตร  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว วงเงินงบประมาณ 482,400.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 8  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 82 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์ 
วงเงินงบประมาณ 226,000.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 9  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 กว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 68 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านนิคม:เพชรไพฑูรย์  
วงเงินงบประมาณ 187,500.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 10  
โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติส าหรับงาน 
ถนนท้องถิ่นด้วยกระบวนการ MIX in Place โดยใช้รถเกลี่ย(Motor Grader)  
หนา 15 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง 
วงเงินงบประมาณ 497,200.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 11  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวด้วย  

 
 
         /….PARA ASPHALT 
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PARA ASPHALT CONCRETE   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 10  
บ้านสันมะเฟือง วงเงินงบประมาณ 495,400.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 12  
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางริน  
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.05 เมตร ยาว 120 เมตร หมู่ที่ 11  
บ้านสันป่าเกี๊ยะ วงเงินงบประมาณ 491,300.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 13  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( แบบมี 
รอยต่อตามยาว ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร  
ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง วงเงินงบประมาณ 497,600.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 14  
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางริน  
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.05 เมตร   ยาว 84 เมตร  
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา วงเงินงบประมาณ 342,300.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 15  
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ( แบบมีรอย 

          /….ต่อตามยาว ) 
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ต่อตามยาว ) และก่อสร้างรางระบายน้ าย่าน ชุมชน ชนิด ก-30 ถนนขนาด 
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง 
เมตร และ รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร  
ยาว 110.00 เมตร หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา วงเงินงบประมาณ 480,600.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 16  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม  
วงเงินงบประมาณ 494,800.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 17  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าย่านชุมชน ชนิด ก-30  
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร  
หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้ วงเงินงบประมาณ 496,500.-บาท 

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

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม โครงการที่ 18  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ( แบบไม่มีรอย 
ต่อตามยาว ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ วงเงินงบประมาณ 499,300.-บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  29  เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง(ประธานสภาฯ) 
 
 
         /….ประธานสภา ฯ 
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ประธานสภาฯ  กล่าวโดยสรุป คือ สภา ฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม รวมวงเงินที่ขอจ่าย  
   7,933,900.-บาท ( เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

   ***นายบัญชา แสนระแหง ส.อบต. หมู่ที่ 2 กล่าวขอบคุณสมาชิก ฯ  
ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีท าบุญประชุมเพลิง หลวงพ่อก๋องแก้ว รตฺนปุญโญ *** 
***แจ้งก าหนดการเดินรณรงค์งดเผาแก้ไขปัญหาหมอกควัน จากหอนาฬิกาถึง 
ที่ว่าการอ าเภอฝาง ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.*** 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

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

คณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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




