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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี  ๒๕61 
วันศุกร์ ที ่27  เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕61   เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
 

       ผู้มาประชุม 
1. นายสมรันดร์   ใจจิตเปี่ยม  ประธานสภาฯ 
2. นายสมศักดิ์    ธรรมธวัชสกุล  รองประธานสภาฯ 
3. นายพีรศักดิ์   มนุษย์พัฒนา  เลขานุการสภาฯ 
4. นายระพีพันธ์    รักษ์อยู่ป่า  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
5. นายสมชัย     กิจกรรุ่งโรจน์     สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
6. นายสาทร     สันติวัฒนไชย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
7. นางชลาพร    ฐิติบัญชา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
8. นางประภาพร    สุขฤดี   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
9. นายบุญช่วย   เย็นประชาศิริ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
10.  นายประคอง   กุลพินิจ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
11.  นายมานะ    เพชรพัฒนา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 

        ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. นายบุญส่ง    เจริญเด่นสุริน  นายก อบต.แม่อูคอ 
2. นายสุชาติ    มนุษย์พัฒนา  รองนายก อบต.แม่อูคอ 
3. นายสมเพชร   มิ่งมรกต   รองนายก อบต.แม่อูคอ 
4. นายชัยยา    แสงเฮ่อ   เลขานุการนายก อบต.แม่อูคอ 
5. นายวรพจน์  ดวงรกดก  โครงการก่อสร้างส านักงานชลประทานที่ 1 
6. นายกรกช  วรรัตนวัชร  โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 
7. ว่าที่ร.ต.หญิงฌาญาณี  โกสุม   หัวหน้าส านักปลัด 
8. นายทรงกลด    อุ่นนุช   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นางสาวสุจิตราภรณ์ คงแก้ว   ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นางสาวศรีพรรณ    โสมนัสบวร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11.  นางสาวประภาวิณี  เป็งนาค   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
12. นางสาวศิริพร กรสิริกุล   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
13.  นายอนุชา  กมลดีเยี่ยม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
14.  นายศศิธร  สุริค า   นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
15.  นางสาวยุพาพร กมลดีเลิศ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16.  นางสาวณัฐฐา กรอบเงินดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17.  นางสาวอัญชลี กรอบเงินดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18.  นายชาตรี  เวชกิจ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
19.  นายธงชัย  สุขฤดี   ผู้ช่วยนักพนักงานพัฒนาชุมชน 
20. นางสาวพลอย ศรีคุ้มเกล้า  ผู้ช่วยนักวิชากรพัสดุ 
21. นางสาววิชุดา หมั่นสาธิต  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
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22. นางสาวอารี   ต๋าฝั้น   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
23.  นายจันทรัก  ธนานนท์ปรีชากุล ผู้ช่วยช่างโยธา 
24.  นายสุรเชษฐ์ เจริญชัยโอฬาร  พนักงานจ้างทั่วไป 
25.  นางสาวมานี ชัยญารักษ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
26.  นายสุดท้าย  ไพรนาคทอง  พนักงานขับรถยนต์ 
27.  นางสาวอรณัญช์ ค าอ้าย   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
28.  นายบุญยิ่ง  มนุษย์พัฒนา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
29.  นายคณิต   ขจรคุณความดี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เริ่มการประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ประธานสภาฯ  เรียนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิด
   การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕61  โดยเรียงตามวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1. การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
   ไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) 
          ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณา
   จ่ายขาดเงินสะสมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน              
นายบุญส่ง ฯ               ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม       
(นายก อบต.แม่อูคอ) ยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนราชการ
   ด าเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
   ประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับต าบลเป็นแกนหลักด าเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น 
         กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ     
   ปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาได้เร่งด่วนตามที่       
   รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนและอาจมี     
   กรณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอ านาจตาม       
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นหรือ
   ผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แล้วรายงาน        
   กระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน 
    ส่วนการพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ         
   ไทยนิยมยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้ง    
   งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนที่ได้จากการท างานของทีม     
   ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งยังไม่ได้รับ     
   รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ให้พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาความ 
         ต้องการของประชาชน และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของ  
       หมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก     
   จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   พ.ศ.2547 ข้อ 87  
มติที่ประชุม  รับทราบ และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ต่อไป 
 

/1.2 การด าเนินการ... 



3 
ประธานสภาฯ  1.2 การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.  
   2561  
    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการ        
   ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561              
นายบุญส่งฯ    ตามที ่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ได้ด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(นายก อบต.แม่อูคอ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 นั้น โดยมี                
   รายละเอียดดังนี้ 
    1. มีการจัดตั้งด่านชุมชน เพ่ือดูแลสอดส่องหรือป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
   อุบัติเหตุ จ านวน 1 แห่ง 
    2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณในการตั้ง ด่านชุมชน ดังนี้  
         2.1 สนับสนุนบุคลากร 
     -  ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน          3  คน 
     -  อาสาสมัคร      จ านวน         35  คน 
         2.2 สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
     -  งบประมาณ      จ านวน     25,000  บาท 
     -  ยานพาหนะ      จ านวน          1   คัน 
     -  ชุดปฐมพยาบาล     จ านวน          1  ชุด 
     -  อุปกรณ์ช่วยชีวิต     จ านวน          1  ชุด 
     -  อุปกรณ์สื่อสาร     จ านวน          1  ชุด 
     -  ไฟสัญญาณวับวาบ   จ านวน          1  ดวง 
     -  กรวยแบ่งช่องจราจร   จ านวน         10  ดวง 
     -  แผงเหล็ก    จ านวน          3  แผง 
     -  โต๊ะ      จ านวน          4  ตัว 
     -  เก้าอ้ี     จ านวน         20  ตัว 
     -  เต็นท์     จ านวน         2          เต็นท ์
    3. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและสื่อสารต่างๆในการป้องกันและลด
   อุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้  
         3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว  จ านวน  1  ครั้ง 
         3.2 ขอความร่วมมืองดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทางหรือใน
   สถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน  1  ครั้ง 
         3.3 จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือกระตุ้นเตือนและสร้างจิตส านึกของประชาชนใน
   ชุมชน จ านวน  1  ครั้ง 
         3.4 มีการรณรงค์ห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมข้างทางและดูแล      
   ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่ท้องถนน  จ านวน 1 ครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ  1.3 การด าเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกัน
   และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการฉีดวัคซีน       
   ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี    
   2561   
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นายทรงกลด  อุ่นนุช  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ได้ก าหนดแผนการด าเนินการฉีดวัคซีน    
(ผอ.กองช่าง รก.ปลัดฯ) ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี     
   2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า      
   ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน นั้น  
    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ได้ด าเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข    
   บ้าสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าได้รับ
   ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี จึงน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  1.4 การรณรงค์ใส่ผ้าไทย ผ้าถิ่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
    ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการรณรงค์ใส่
   ผ้าไทย ผ้าถิ่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
นายบุญส่งฯ   ด้วยอ าเภอขุนยวม แจ้งว่าได้ก าหนดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี พ .ศ.
(นายก อบต.แม่อูคอ) 2561 ในห้วงเดือนเมษายน 2561 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ     
   เป็นประเพณีที่ดีงาม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสถาบันครอบครัว ชุมชน และ      
   สังคมไทยให้มั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  ประจ าปี 2561  
    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ผ้าถิ่น     
   ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเป็นการแสดงพลังความร่วมมือ ร่วมใจ สืบสาน ส่งเสริม    
   สนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561 และเพ่ือเป็นการธ ารงรักษา สืบทอด       
   วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีต่อชาติให้ยาวนานสืบไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ สมัยสามัญ           
   สมัยที่ 1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
   2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
   ซึ่งเลขาสภาฯ ไดแ้จกรายงานการประชุมสภาให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว ขอให้ทุกท่าน
   ตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม        
   ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์     
   2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 ขอพิจารณามติให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าแม่เงา    
   และป่าแม่ส าเพ็ง ในการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ า 
   ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    ขอเชิญตัวแทนโครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ชี้แจง                            
   รายละเอียดการขอพิจารณามติให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์พ้ืนที่ป่า     
   แม่เงา และป่าแม่ส าเพ็ง 

/ โครงการ... 
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นายวรพจน์ ดวงรกดก  โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ า ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม         
(โครงการก่อสร้าง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะด าเนินการก่อสร้าง เป็นอ่างเก็บน้ าเขื่อนดิน สูง 26 เมตร กว้าง 9  
ส านักงานชลประทานที่ 1) เมตร ยาว 138.50 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 760,000 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่น้ าท่วม    
   เหนืออ่างฯ ทีร่ะดับเก็บกัก 40-47 ไร่ พร้อมระบบท่อส่งน้ าขนาด 6 นิ้ว ยาว 6,500 เมตร      
   บ่อเก็บน้ า คสล. ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 85,000,000 
   บาท ระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 
    เหตุผลและความจ าเป็น ราษฎรในเขตบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อูคอ ส่วน        
   ใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยอาศัยแหล่งน้ าจากล าห้วยทรายขาว ปัจจุบัน       
   พ้ืนที่การเกษตรเพิ่มขึ้น ประกอบกับในฤดูแล้ง ปริมาณน้ าในล าห้วยทรายขาวมีน้อย จึงท าให้    
   ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอกับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ในเขตพ้ืนที่เทศบาล      
   ต าบลขุนยวม ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือผลิตน้ าประปาในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่ง       
   อ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาวสามารถส่งน้ าสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวได้โดยมีจ านวนราษฎรได้รับ 
         ประโยชน์จ านวน 3,358 คน และสามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรของราษฎรได้      
   ประมาณ 250 ไร่ 
    ในการนี้ จึงขอพิจารณามติสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์     
   พ้ืนที่ป่าแม่เงา และป่าแม่ส าเพ็ง ในการด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาวพร้อม    
   ระบบส่งน้ า ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด พิจารณาแล้วเห็นควรคัดค้านการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า       
   แม่เงาและป่าแม่ส าเพ็ง โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ า ขอให้สมาชิก
   ชี้แจงถ้าไม่มีท่าน ใดคัดค้าน ขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบดังกล่าว โดยยกมือให้ความ       
   เห็นชอบด้วย  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ ในการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าแม่เงาและป่าแม่ส าเพ็งของส่วน
 ราชการที่ยังไม่ได้รับอนุญาต/ยังไม่ได้ขอใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ต าบล
 แม่อูคอ  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเอกฉันท์โดยการยกมือ 10 เสียง   

ประธานสภาฯ  3.2 การด าเนินการบริหารจัดการหลุมขยะประจ าหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน 
    ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการ 
   บริหารจัดการหลุมขยะประจ าหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน 
นายทรงกลด อุ่นนุช  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาวิกฤติและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาค 
(ผอ.กองช่าง รก.ปลัดฯ) ส่วนต้องร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
   ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะ
   มูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจ านวนครัวเรือนที่มีการขยายตัวสูงตามจ านวนประชากรที่       
   เพ่ิมขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการบริโภคเพ่ิม     
   สูงขึ้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลแม่อูคอเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ได้ด าเนินการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 
   โดยให้มีการขุดบ่อขยะประจ าหมู่บ้านๆ ละหนึ่งจุด เพ่ือแก้ปัญหาขยะในเขตพ้ืนที่ต าบล      
   แม่อูคอ  นั้น เนื่องจากด้วยระยะเวลาท าให้ขยะในบ่อขยะมปีริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึง 
   ขอให้ที่ประชุมสภา พิจารณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ประธานสภาฯ  เห็นควรมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว โดยการขุดบ่อขยะใหม่บริเวณข้างๆ      
   บ่อขยะเก่า และน าดินจากบ่อขยะใหม่ทับถมบ่อขยะเก่าที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ 

/ ถ้าเห็นด้วย... 
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   ถ้าเห็นด้วย ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาหลุมขยะโดยการ      
   ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โดยการยกมือ 10 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
   ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ชี้แจงระเบียบและ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รอบเดือน
 เมษายน 2561 ครับ 

ว่าที่ร.ต.หญิงฌาญาณีฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
(หน.สป.)   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
    ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ           
   รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ         
   ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ          
   แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา         
   ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา       
   หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
    (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ    
   ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา     
   ท้องถิ่น 
    (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือเสนอ     
   ผู้บริหารท้องถิ่น  
    (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีและประกาศใช้      
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
     เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ      
   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ 
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
    ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล      
   เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้ว   
   เสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
    ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการ
   จัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
   สะสมในช่วงเวลาของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
นางสาวศรีพรรณฯ   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ขอรายงานผลการติดตามและประเมิน        
(นักวิเคราะห์ฯ)  ผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือน    
   ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) และไดด้ าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

/ (พ.ศ.2561... 
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            (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan และข้อมูลใน
   ระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตาม      
   รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2561 ในระบบ e-plan  อบต.แม่อูคอ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี2561  อบต.แม่อูคอ ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูป
ตัวยู หย่อมบ้านนางิ ว จ้านวน 2 จุด
ม.1 บ้านค้าสุข 

100 13/61 45 224,000.00 224,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หัวแม่สุรินม.2 บ้านหัวแม่สุริน 

100 16/2561 45 230,000.00 230,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ปางตอง ม.3 บ้านปางตอง 

100 12/61 45 327,000.00 327,000.00 

4. โครงการก่อสร้างศาลาทีพ่ักริม
ทางหย่อมบ้านศาลเจ้า ม.4 บ้านใหม่
พัฒนา 

100 15/2561 45 62,000.00 62,000.00 

5. โครงการขุดสระกักเก็บน ้าใน ไร่-
นาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งหย่อม
บ้านปู่กูจ้านวน 20 บ่อ ม.4 บ้าน
ใหม่พัฒนา 

100 11/61 30 304,000.00 304,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านแม่อูคอหลวงม.5 
บ้านแม่อูคอหลวง 

100 17/61 45 366,000.00 366,000.00 

7. โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ใน
หมู่บ้านม. 6 บ้านแม่อูคอ 

100 14/61 45 179,000.00 179,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน พาณิชยากรรม 

8. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100 37/61 7 1,000.00 1,000.00 

    39/61 7 1,000.00 1,000.00 

    38/61 5 1,500.00 1,500.00 

    23/61 7 6,500.00 6,500.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาคนและสังคม 

9. โครงการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ 

100 - 1 20,160.00 20,160.00 

/สรุปรายงาน… 
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10. โครงการอาหารเสริม(นม)ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลแม่อูคอ 

100 7/61 15 38,161.60 38,161.60 

11. โครงการอาหารกลางวนัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้าบลแม่อูคอ 

100 - 1 96,000.00 96,000.00 

12. โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนในต้าบลแม่อูคอ 

100 7/61 15 219,429.20 219,429.20 

13. โครงการรจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติและวันวชิาการตา้บลแม่อู
คอ 

100 22/61 5 2,700.00 2,700.00 

    21/61 3 12,000.00 12,000.00 

    - 30 8,000.00 8,000.00 

    50/61 1 1,330.00 1,330.00 

    31/61 1 15,970.00 15,970.00 

14. โครงการแก้ไขป้องกันเอดส ์ 100 - 1 9,600.00 9,600.00 

15. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ประชาชน อบต.แม่อูคอคัพต้านยา
เสพติด  

100 91/61 3 1,900.00 1,900.00 

    54/61 3 1,500.00 1,500.00 

    52/61 1 9,200.00 9,200.00 

    51/61 3 600.00 600.00 

    53/61 1 7,000.00 7,000.00 

16. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับตา่งๆ 

100 82/61 3 3,800.00 3,800.00 

    43/61 3 4,940.00 4,940.00 

    47/61 3 24,180.00 24,180.00 

    - 1 7,440.00 7,440.00 

    - 1 3,120.00 3,120.00 

    88/61 3 2,205.00 2,205.00 

    48/61 3 980.00 980.00 

17. โครงการฝึกทักษะดา้นกีฬา
ให้กับเยาวชน 

100 39/61 3 6,000.00 6,000.00 

    38/61 1 420.00 420.00 

    38/61 3 7,800.00 7,800.00 

    68/61 3 800.00 800.00 

    - 1 15,000.00 15,000.00 

18. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชพี 100 - 1 202,600.00 202,600.00 
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ผู้สูงอาย ุ

    - 1 202,600.00 202,600.00 

    - 1 199,500.00 199,500.00 

    0 1 199,500.00 199,500.00 

    - 1 198,000.00 198,000.00 

    - 1 197,000.00 197,000.00 

19. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังผู้
พิการ 

100 - 1 108,800.00 108,800.00 

    - 1 108,800.00 108,800.00 

    - 1 107,200.00 107,200.00 

    - 1 107,200.00 107,200.00 

    - 1 107,200.00 107,200.00 

    - 1 107,200.00 107,200.00 

20. โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนในตา้บลแม่อูคอ 

100 - 1 469,200.00 469,200.00 

21. โครงการจัดกิจกรรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนโดยการมีสว่น
ร่วมของชุมชนการจัดการศึกษา
พื นฐาน(อุดหนุนร.ร.บ้านนางิ ว) 

100 - 1 10,000.00 10,000.00 

22. โครงการรถ รับ-ส่ง นักเรียน
(อุดหนุน ร.ร.บ้านหัวแม่สุริน) 

100 - 1 40,000.00 40,000.00 

23. โครงการธนาคารขยะโรงเรยีน
บ้านปางตอง(อุดหนุนร.ร.บ้านปาง
ตอง) 

100 - 1 10,000.00 10,000.00 

24. โครงการป้องกันเฝา้ระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิในโรงเรียน
อุดหนุน โรงเรียนบา้นพฒันา 

100 - 1 10,000.00 10,000.00 

25. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการด้าเนินตามหลัก
เศรษฐกิจในการด้าเนินตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมทักษะ
ชีวิต)(อุดหนนุให้ รร.แม่อูคอหลวง) 

100 - 1 10,000.00 10,000.00 

26. โครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉิน
ต้าบลแม่อูคอ โดยชุมชนพื นทีส่งูรพ.
สต.ปางตอง(อุดหนุนรพ.สต.ปาง
ตอง) 

100 - 1 20,000.00 20,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27. โครงการสืบสานประเพณี 100 - 1 27,300.00 27,300.00 
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ท้องถิ่นต้าบลแม่อูคอ 

    41/61 1 5,000.00 5,000.00 

    42/61 3 2,500.00 2,500.00 

    40/61 1 3,000.00 3,000.00 

    43/61 5 2,200.00 2,200.00 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

28. โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

100 - 1 3,600.00 3,600.00 

    76/61 1 8,440.00 8,440.00 

    77/61 1 3,500.00 3,500.00 

    78/61 1 3,500.00 3,500.00 

29. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟ อุดหนุนหมู่ที่ 
1-6 ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา หมอกควันไฟ 

100 - 1 15,000.00 15,000.00 

    - 1 15,000.00 15,000.00 

    - 1 15,000.00 15,000.00 

    - 1 15,000.00 15,000.00 

    - 1 15,000.00 15,000.00 

    - 1 15,000.00 15,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว 

100 - 1 30,000.00 30,000.00 

    - 1 12,000.00 12,000.00 

    013/61 7 4,500.00 4,500.00 

    10/61 7 3,000.00 3,000.00 

    11/61 7 5,000.00 5,000.00 

    8/61 7 19,000.00 19,000.00 

    9/61 7 20,000.00 20,000.00 

    12/61 7 13,000.00 13,000.00 

    12/61 1 49,000.00 49,000.00 

    22/60 3 9,930.00 9,930.00 

    27/61 1 5,000.00 5,000.00 

    11/61 1 6,000.00 6,000.00 

    26/61 1 5,000.00 5,000.00 
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    25/61 1 5,000.00 5,000.00 

    - 1 10,080.00 10,080.00 

    9/61 1 36,500.00 36,500.00 

    17/61 45 20,000.00 20,000.00 

    16/61 45 10,000.00 10,000.00 

    - 1 12,000.00 12,000.00 

31. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุง่บัว
ตอง ดอยแม่อูคอ 

100 6/61 7 20,000.00 20,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีของ อบต. 

100 57/61 1 1,500.00 1,500.00 

33. โครงการ อบต.แม่อูคอสัญจร 100 28/61 1 500.00 500.00 

    29/61 1 3,000.00 3,000.00 

34. โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านตา้บล,เพื่อจัดท้าแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน 

100 51/61 3 500.00 500.00 

    53/61 3 9,000.00 9,000.00 

35. โครงการจัดงานพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
อ้าเภอขุนยวม 

100 - 1 20,000.00 20,000.00 

รวม 5,115,585.80 5,115,585.80 
 

ข้อมูล ณ 24/04/2561 
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561 
อบต.แม่อูคอ 

อบต .แม่อูคอ ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ารูป
ตัวยู หย่อมบ้านนางิ ว จ้านวน 2 จุดม.
1 บ้านคา้สุข 

100 1 13/61 45 224,000.00 224,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล  .บ้าน
หัวแม่สุรินม. 2 บ้านหัวแม่สุริน 

100 1 16/2561 45 230,000.00 230,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล .บ้าน
ปางตอง ม. 3 บ้านปางตอง 

100 1 12/61 45 327,000.00 327,000.00 

4. โครงการก่อสร้างศาลาทีพ่ักริมทาง
หย่อมบ้านศาลเจ้า ม.4 บ้านใหม่
พัฒนา 

100 1 15/2561 45 62,000.00 62,000.00 

5. โครงการขุดสระกักเก็บน ้าใน ไร่ -นา
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งหย่อมบ้านปู่กู
จ้านวน 20 บ่อ ม.4 บ้านใหม่พฒันา 

100 1 11/61 30 304,000.00 304,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล  .ภายใน
หมู่บ้านแม่อูคอหลวงม. 5 บ้านแม่อูคอ

หลวง 
100 1 17/61 45 366,000.00 366,000.00 

7. โครงการซ่อมแซมถนนคสล .ใน
หมู่บ้านม . 6 บ้านแม่อูคอ 

100 1 14/61 45 179,000.00 179,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

8. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

100 1 37/61 7 1,000.00 1,000.00 

    2 39/61 7 1,000.00 1,000.00 

    3 38/61 5 1,500.00 1,500.00 

    4 23/61 7 6,500.00 6,500.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาคนและสังคม 

9. โครงการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ 

100 1 - 1 20,160.00 20,160.00 

10. โครงการอาหารเสริม )นม(ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลแม่อูคอ 

100 1 7/61 15 38,161.60 38,161.60 

11. โครงการอาหารกลางวนัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต้าบลแม่อูคอ 

100 1 - 1 96,000.00 96,000.00 

12. โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม 100 1 7/61 15 219,429.20 219,429.20 
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)นม ( โรงเรียนในต้าบลแม่อูคอ 

13. โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ
และวันวชิาการต้าบลแม่อูคอ 

100 1 22/61 5 2,700.00 2,700.00 

    2 21/61 3 12,000.00 12,000.00 

    3 - 30 8,000.00 8,000.00 

    4 50/61 1 1,330.00 1,330.00 

    5 31/61 1 15,970.00 15,970.00 

14. โครงการแก้ไขป้องกันเอดส ์ 100 1 - 1 9,600.00 9,600.00 

15. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ประชาชน อบต .แม่อูคอคัพต้านยาเสพ
ติด  

100 1 91/61 3 1,900.00 1,900.00 

    2 54/61 3 1,500.00 1,500.00 

    3 52/61 1 9,200.00 9,200.00 

    4 51/61 3 600.00 600.00 

    5 53/61 1 7,000.00 7,000.00 

16. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับตา่งๆ 

100 1 82/61 3 3,800.00 3,800.00 

    2 43/61 3 4,940.00 4,940.00 

    3 47/61 3 24,180.00 24,180.00 

    4 - 1 7,440.00 7,440.00 

    5 - 1 3,120.00 3,120.00 

    6 88/61 3 2,205.00 2,205.00 

    7 48/61 3 980.00 980.00 

17. โครงการฝึกทักษะดา้นกีฬาให้กับ
เยาวชน 

100 1 39/61 3 6,000.00 6,000.00 

    2 38/61 1 420.00 420.00 

    3 38/61 3 7,800.00 7,800.00 

    4 68/61 3 800.00 800.00 

    5 - 1 15,000.00 15,000.00 

18. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชพี
ผู้สูงอาย ุ

100 1 - 1 202,600.00 202,600.00 

    2 - 1 202,600.00 202,600.00 

    3 - 1 199,500.00 199,500.00 

    4 0 1 199,500.00 199,500.00 

    5 - 1 198,000.00 198,000.00 
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    6 - 1 197,000.00 197,000.00 

19. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังผูพ้ิการ 100 1 - 1 108,800.00 108,800.00 

    2 - 1 108,800.00 108,800.00 

    3 - 1 107,200.00 107,200.00 

    4 - 1 107,200.00 107,200.00 

    5 - 1 107,200.00 107,200.00 

    6 - 1 107,200.00 107,200.00 

20. โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนในต้าบลแม่อูคอ 

100 1 - 1 469,200.00 469,200.00 

21. โครงการจัดกิจกรรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนโดยการมีสว่นร่วม
ของชุมชนการจัดการศึกษาพื นฐาน

)อุดหนุนร.ร.บ้านนางิ ว(  

100 1 - 1 10,000.00 10,000.00 

22. โครงการรถ รับ -ส่ง นักเรียน
)อุดหนุน ร.ร.บ้านหัวแม่สุริน(  

100 1 - 1 40,000.00 40,000.00 

23. โครงการธนาคารขยะโรงเรยีน
บ้านปางตอง )อุดหนุนร.ร.บ้านปาง
ตอง(  

100 1 - 1 10,000.00 10,000.00 

24. โครงการป้องกันเฝา้ระวัง และ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิในโรงเรียน
อุดหนุน โรงเรียนบา้นพฒันา 

100 1 - 1 10,000.00 10,000.00 

25. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มทีักษะ
ในการด้าเนินตามหลักเศรษฐกิในการ
ด้าเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(กิจกรรมทักษะชีวิต )(อุดหนนุให้ รร.
แม่อูคอหลวง(  

100 1 - 1 10,000.00 10,000.00 

26. โครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉิน
ต้าบลแม่อูคอ โดยชุมชนพื นทีส่งูรพ.

สต.ปางตอง)อุดหนุนรพ.สต.ปางตอง(  
100 1 - 1 20,000.00 20,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27. โครงการสืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน
ต้าบลแม่อูคอ 

100 1 - 1 27,300.00 27,300.00 

    2 41/61 1 5,000.00 5,000.00 

    3 42/61 3 2,500.00 2,500.00 

    4 40/61 1 3,000.00 3,000.00 

    5 43/61 5 2,200.00 2,200.00 
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การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

28. โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

100 1 - 1 3,600.00 3,600.00 

    2 76/61 1 8,440.00 8,440.00 

    3 77/61 1 3,500.00 3,500.00 

    4 78/61 1 3,500.00 3,500.00 

29. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟ อุดหนุนหมู่ที่ 1-6 ตาม
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
หมอกควันไฟ 

100 1 - 1 15,000.00 15,000.00 

    2 - 1 15,000.00 15,000.00 

    3 - 1 15,000.00 15,000.00 

    4 - 1 15,000.00 15,000.00 

    5 - 1 15,000.00 15,000.00 

    6 - 1 15,000.00 15,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

30. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว 

100 1 - 1 30,000.00 30,000.00 

    2 - 1 12,000.00 12,000.00 

    3 013/61 7 4,500.00 4,500.00 

    4 10/61 7 3,000.00 3,000.00 

    5 11/61 7 5,000.00 5,000.00 

    6 8/61 7 19,000.00 19,000.00 

    7 9/61 7 20,000.00 20,000.00 

    8 12/61 7 13,000.00 13,000.00 

    9 12/61 1 49,000.00 49,000.00 

    10 22/60 3 9,930.00 9,930.00 

    11 27/61 1 5,000.00 5,000.00 

    12 11/61 1 6,000.00 6,000.00 

    13 26/61 1 5,000.00 5,000.00 

    14 25/61 1 5,000.00 5,000.00 

    15 - 1 10,080.00 10,080.00 

    16 9/61 1 36,500.00 36,500.00 

    17 17/61 45 20,000.00 20,000.00 

    18 16/61 45 10,000.00 10,000.00 
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    19 - 1 12,000.00 12,000.00 

31. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุง่บัว
ตอง ดอยแม่อูคอ 

100 1 6/61 7 20,000.00 20,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. 

100 1 57/61 1 1,500.00 1,500.00 

33. โครงการ อบต .แม่อูคอสัญจร  100 1 28/61 1 500.00 500.00 

    2 29/61 1 3,000.00 3,000.00 

34. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
ต้าบล,เพื่อจัดท้าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี
และแผนชุมชน 

100 1 51/61 3 500.00 500.00 

    2 53/61 3 9,000.00 9,000.00 

35. โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ้าเภอ
ขุนยวม 

100 1 - 1 20,000.00 20,000.00 

รวม 5,115,585.80 5,115,585.80 
 

ข้อมูล ณ 25/04/2561 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
/รายงานสรุป... 
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รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.แม่อูคอ ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงกา

ร 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน  
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานและ
สาธารณูปโภค  

66.0 
28.9

5 
108,549,000.00 

86.4
1 

11.0 
14.1

0 
2,027,000.00 

16.6
0 

7.0 
20.0

0 
1,692,000.00 

33.0
8 

7.0 
20.0

0 
1,692,000.00 

33.0
8 

7.0 
20.0

0 
1,692,000.00 33.08 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม 

17.0 7.46 795,000.00 0.63 11.0 
14.1

0 
265,000.00 2.17 1.0 2.86 10,000.00 0.20 1.0 2.86 10,000.00 0.20 1.0 2.86 10,000.00 0.20 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาคน
และสังคม 

84.0 
36.8

4 
10,232,800.00 8.15 35.0 

44.8
7 

8,779,991.00 
71.8

9 
18.0 

51.4
3 

2,935,035.80 
57.3

7 
18.0 

51.4
3 

2,935,035.80 
57.3

7 
18.0 

51.4
3 

2,935,035.80 57.37 

4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11.0 4.82 345,000.00 0.27 4.0 5.13 185,000.00 1.51 1.0 2.86 40,000.00 0.78 1.0 2.86 40,000.00 0.78 1.0 2.86 40,000.00 0.78 

5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

13.0 5.70 1,230,000.00 0.98 4.0 5.13 220,000.00 1.80 2.0 5.71 109,040.00 2.13 2.0 5.71 109,040.00 2.13 2.0 5.71 109,040.00 2.13 

6.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 6.0 2.63 3,450,000.00 2.75 4.0 5.13 415,010.00 3.40 2.0 5.71 295,010.00 5.77 2.0 5.71 295,010.00 5.77 2.0 5.71 295,010.00 5.77 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

31.0 
13.6

0 
1,012,800.00 0.81 9.0 

11.5
4 

321,000.00 2.63 4.0 
11.4

3 
34,500.00 0.67 4.0 

11.4
3 

34,500.00 0.67 4.0 
11.4

3 
34,500.00 0.67 

รวม 228.0   
125,614,600.0

0 
  78.0   12,213,001.00   35.0   

5,115,585.8
0 

  35.0   
5,115,585.8

0 
  35.0   

5,115,585.8
0 

  

 

 

   

 

  

/ทางองค์การ... 



 

   ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล    
 แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม    
  พ.ศ.2560 – มีนาคม  พ.ศ. 2561) ไว้แต่เพียงเท่านี้ หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะแก้ไข  
  เพ่ิมเติมผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้อย่างไร ขอเชิญอภิปรายต่อไป 

ที่ประชุมสภา ไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติมหรืออภิปราย 

ประธานสภา เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมในการให้เห็นชอบการรายงานผลการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม  พ.ศ. 2561) ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 10 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.4 การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 จ านวน 9 โครงการ  
  เชิญปลัดอบต.ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์ กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ขอเชิญครับ 
ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ.2548 
  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 
  (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงิน
สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0512 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายละเอียดดังนี้ 
  1) เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ    
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2547 และที่
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/ แก้ไขเพ่ิมเติม... 
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แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือน าไปใช้เพ่ือการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและ
มีคุณภาพดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพ่ือ  
มิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว 
  2) ในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบยอดเงินสะสม 
ที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) แล้วน าไป
หักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือพิสูจน์
ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 
  3) ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      3.1 ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบ
กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วน าไปหักรายการเงิน
สะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพ่ือพิสูจน์ยอดเงินสะสม
คงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ได้ 
      3.2 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดย
การใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงิน
สะสมตามจ านวนในข้อ 3.1 ไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่าย
กรณีดังต่อไปนี้ 
   3.2.1 ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน หรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า      
มีรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอและคาดว่าสามารถใช้จ่ายเงินกรณีดังกล่าวได้ถึง
สิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถพิจารณาส ารองเงินเดือนได้ตามฐานะการ
คลัง 
   3.2.2 ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรรล่าช้า
ประมาณสามเดือน 
   3.2.3 ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอด
วงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 

  (4) ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถน าเงินสะสมไปจ่าย 
   4) ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไป
ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
        4.1 โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริง   ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 
        4.2 โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร 
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 ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
        4.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการ ดังนี้ 
    4.3.1 ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน 
ก่อสร้างระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา 
    4.3.2 ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือ
การเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ธนาคาร น้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 
    4.3.3 การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.3.4 การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
    4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้น
พ้ืนฐานด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส    
เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ หรือพิการ 
    4.3.6 ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็ก
เล่น สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 
    4.3.7 ด้านการสนับสนุนการด าเนินการงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารร้านค้า ชุมชน ตลาดชุมชน 
    4.3.8 ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
    4.3.9 การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    4.3.10 ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่าง
เก็บน้ าขนาดเล็ก สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
  ตามที่นายก อบต. ได้ยื่นญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้หรือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน นั้น ขณะนี้ กองคลังแจ้งยอดเงินสะสม     
จ านวน 5,665,493.16 บาท  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 9,943,621.25 บาท ณ วันที่  24  
เมษายน 2561  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท. และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การส ารองเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 89 วรรคท้าย ให้อปท.ควรส ารองเงินสะสมได้เพ่ือใช้จ่ายกรณี
ดังต่อไปนี้ 

1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้ค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลการท้องถิ่น ประมาณ 
3 เดือน หากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับเพียงพอและคาดว่า
สามารถใช้จ่ายเงินกรณีดังกล่าวได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอสามารถ
พิจารณาส ารองเงินเดือนได้ตามฐานะการเงินการคลัง จ านวน 1,822,875.00.- บาท 
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2. ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายให้แก่ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ

และผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรล่าช้า ประมาณ 3 เดือน 
จ านวนเงิน 1,025,259.00.- บาท 

3. สาธารณภัย ให้ส ารองไว้ประมาณร้อยละ 10 ของยอดวงเงินสะสมหลังจากหักรายการ
ตามข้อ 1 ข้อ 2 จ านวนเงิน 281,735.92.- บาท  

ขณะนี้มียอดเงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 2,535,623.24.- บาท 
(สองล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) 

ประธานสภา  ล าดับต่อไปขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี      
   2561 ขอเชิญครับ 

นายบุญส่งฯ  หลักการ 
(นายก อบต.)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
   การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
           2548 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ       
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง         
   เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   เหตุผล 
    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี              
   งบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน     
   ในท้องถิ่น ในด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล         
   แม่อูคอ ไม่ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ไว้และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณ       
   รายจ่ายประจ าปี ของปีต่อไปได้ เพราะจะท าให้ปัญหาความเดือดร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น              
   จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ได้พิจารณาอนุมั ติจ่ายขาดเงินสะสม 
   โดยพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง                  
   มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
   พ.ศ.2560โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
   ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

    เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
  มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ       
  ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติให้       
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ 

    1. แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ                        
  กระทรวงมหาดไทย (หมวดที่ 2 ข้อที่ 8 (3) ) และให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร      
  ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

         1.1 ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐและ        
  รายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้พิจารณา         
  ช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม         
  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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         1.2 ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1.1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงาน       

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ท าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
         1.3 รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการตามอ านาจ          

  หน้าที่ต่อไป 
         1.4 ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 
         1.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ             

  ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

    2. ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายให้           
  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง        
  ส่วนท้องถิ่น 

    3. ให้ศูนย์ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      3.1 รับผิดชอบธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      3.2 จัดให้มีการส ารวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน เพ่ือใช้เป็น       
  ข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการด าเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      3.3 จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ สาย          
  ด่วนสายตรง สื่อออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล        
  ข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      3.4 จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่      
  สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและ     
  บริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      3.5 รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือ      
  ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      3.6 ติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ      
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

      3.7 รายงานผลการส ารวจและผลการช่วยเหลือประชาชนของประชาชนขององค์กรปกครอง     
  ส่วนท้องถิ่นที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที ่    
  กลาง) ทราบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

     3.8 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
  มอบหมาย 

    4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ      
  ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง    
  ท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร           
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    จึงขอเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาอบต.แม่อูคอ ได้พิจารณาอนุมัติ จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 
           1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านค าสุขและหย่อมบ้านบริวาร           
   หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน วางท่อน้ าประปา ระยะทางรวม 4,000 เมตร และซ่อมแซมถังเก็บน้ า ค.ส.ล. 
   แบบ ฝ.33 วงเงินงบประมาณ 213,000.- บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ) 

/2. โครงการ... 
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           2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการขุดดินตะกอนหน้าฝาย จ านวน 2 จุดๆที่ 1 ฝาย          
   พะยอย 1 จุดที่ 2 ฝายพะยอย 2 ปริมาณงาน ขุดลอกดินตะกอนหน้าฝาย ขนาดกว้าง 20.00      
   เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร 476,000.- บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ) 
           3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายส าหรับน้ าประปาภูเขา บ้านหัวแม่สุริน (หย่อมบ้านหัวฮะ)               
   หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร      
   วงเงินงบประมาณ 44,000.- บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ) 
           4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านปางตอง และหย่อมบ้าน      
   ปางตองใหม่ หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน วางท่อน้ าประปา ระยะทางรวม 2,860 เมตร และติดตั้งถังเก็บ        
   น้ าแบบไฟเบอร์กล๊าส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 5 จุดๆละ 4 ถัง รวมทั้งหมด 20 ถัง       
   วงเงินงบประมาณ 429,000.-บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ) 
          5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อต้นน้ าประปาภูเขา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน        
   ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร และงานวางท่อน้ าประปา ระยะทาง     
   รวม 800 เมตร รวมทั้งซ่อมแซมคลองส่งน้ า ค.ส.ล. เข้าบ่อพักน้ า ยาว 35.00 เมตร วงเงิน                                 
   งบประมาณ 190,000.- บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ) 
          6. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น ค.ส.ล. จ านวน 2 จุด บ้านใหม่พัฒนา (หย่อมบ้านปู่กู)               
   หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 1.50 เมตร 
   จุดที่ 2 สันฝายกว้าง 0.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  
   วงเงินงบประมาณ 303,000.- บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ) 
          7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการขุดลอกดินตะกอนหน้าฝาย บ้านใหม่พัฒนา (หย่อม       
   บ้านปู่กู) หมู่ที่  4 ขนาดกว้าง  25.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร วงเงิน                  
   งบประมาณ 187,000.- บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ)  
         8. โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น จ านวน 3 จุด บ้านแม่อูคอหลวง หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน จุดที่ 
   1 กว้าง 6.00 เมตร สูง 1.00 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จุดที่ 3 กว้าง     
   6.00 เมตร สูง 1.50 เมตร งบประมาณ 123,000.- บาท (ตามแบบ อบต.แม่อูคอ) 
         9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท านบดิน บ้านแม่อูคอ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน สันท านบกว้าง       
   5.00  เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเอียง 6.00 เมตร วงเงินงบประมาณ 279,000.- บาท (ตาม    
   แบบ อบต.แม่อูคอ)  
   (รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้) จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณา ครับ 
ประธานสภา  ตามที่นายก อบต.แม่อูคอ เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 9 โครงการ มีสมาชิกท่านใดมี         
   ข้อสงสัยหรือจะอภิปรายหรือไม่ 
   ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 1 อภิปรายชี้แจงรายละเอียดครับ  
นายสมชัยฯ  ขออภิปรายครับ เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดความแห้งแล้ง  ล าห้วยหลายแห่งแห้งขอด           
(สมาชิก ม.1)  ท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการส าหรับหมู่บ้าน เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ผมจึงขอความ       
   ช่วยเหลือจากสภาอบต.แม่อูคอ ให้ความเห็นชอบตามที่นายกอบต.แม่อูคอ เสนอ ขอจ่ายขาดเงิน      
   สะสมเพ่ือจะได้เร่งด าเนินช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วน  
ประธานสภา  ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 2 อภิปรายชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายสาทร ฯ  สมาชิกหมู่ 2 ขออภิปรายครับ เรื่องขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ากิน และน้ าเพ่ือใช้ใน      
(ส.อบต. ม.2)  การเกษตรเนื่องจากฝายที่จะกักเก็บน้ าเพ่ือทดน้ าเข้าล าเมืองมีดินทับถมหน้าฝายค.ส.ล.ถ้าไม่เร่ง          
   ด าเนินการขุดลอกหน้าฝายเป็นการเร่งด่วนจะท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าส่งเข้าล าเมืองเพ่ือใช้ใน           
   การเกษตรและอุปโภคบริโภค ผมนายสาทร ฯ จึงขอให้สภาอบต.แม่อูคอเห็นชอบในการช่วยเหลือ    
   เป็นการเร่งด่วน ขอบคุณครับ 

/ขอบคุณครับ... 
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ประธานสภา  ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 3 อภิปรายชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางชลาพรฯ  ดิฉันนางชลาพรฯ สมาชิกหมู่ท่ี 3 ขออภิปรายค่ะ หมู่ที่ 3 บ้านปางตองมีหลายหย่อมบ้านท าให้น้ า
(ส.อบต. ม.3)  ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่มีที่กักเก็บน้ า จึงขอให้สภาพิจารณา     
   ให้ความเห็นชอบด้วยค่ะ 
ประธานสภา  ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกหมู่ที่ 4 อภิปรายชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประภาพรฯ  ขออภิปรายค่ะ ในส่วนของความเดือดร้อน หมู่ที่ 4 ดิฉันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ได้ออกส ารวจ       
(ส.อบต. ม.4)  ต้นน้ าประปาของหมู่ที่  4 บ้านใหม่พัฒนา ซึ่งเกิดดินทับถมและท่อประปาที่มีอยู่ เดิมช ารุด            
   เสียหายไปบางส่วนจึงท าให้ไม่สามารถส่งน้ าประปาให้หมู่บ้านได้  ถ้าไม่รีบด าเนินการจะท าให้              
   ชาวบ้านไม่มีน้ าใช้ ดิฉันจึงขอความเห็นชอบจากสภาอบต.ด้วยค่ะ 
ประธานสภา  ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 5 อภิปรายชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายบุญช่วยฯ  กระผมนายบุญช่วย เย็นประชาศิริ สมาชิกอบต.ม.5 ขออภิปรายเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของ    
(ส.อบต. ม.5)  ราษฎรหมู่ที่ 5 บ้านแม่อูคอหลวง เนื่องจากฤดูที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากท าให้ฝาย     
   น้ าล้นเสียหายอย่างหนักและในช่วงปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากไม่มีงบประมาณ    
   ฝายดังกล่าวถ้าไม่รีบด าเนินการซ่อมแซมจะท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ า เพ่ือส่งให้ราษฎรในพ้ืนที่ท า    
   การเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาอบต.ให้ความเห็นชอบด้วย        
ประธานสภา  ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 6 อภิปรายชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายมานะฯ  กระผมนายมานะ เพชรพัฒนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ขออภิปรายครับ เนื่องจากท านบดินของ    
(ส.อบต. ม.6)     หมู่บ้านซึ่งใช้ในการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านตื้นเขินและช ารุด เนื่องจาก    
   เหตุอุทกภัยในปีที่ผ่านมาท าให้เกิดความเสียหายมากถ้าไม่รีบด าเนินการซ่อมแซม จะท าให้ชาวบ้าน     
   ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ ากินน้ าใช้ กระผมจึงขอให้สภาอบต.แม่อูคอ ให้ความเห็นชอบด้วยครับ 
ประธานสภา  ขอบคุณครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ผมขอมติที่ 
   ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมตามที่นายก อบต.ขออนุมัติสภาอบต.แม่อูคอจ่ายขาด
   เงินสะสมประจ าปี 2561 ครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 9 โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,244,000 บาท     
   (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) จ านวน 10 เสียง  

ประธานสภา  3.5 การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
    ตามหนังสืออ าเภอขุนยวม ที่ มส 0023.7/628 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง      
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ อูคอ ขอลาออกจากต าแหน่ง ด้วย นายชูศักดิ์                    
   ไกรเกริกเกียรติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ หมู่ที่ 6 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก        
   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เพ่ือไปสมัครคัดเลือกเป็น        
   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชาสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547      
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท 
    (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน     
   แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
    (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก    
   สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
    กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
   เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล                         
   นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง       
     เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของคณะกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

/ข้อ 105 ... 
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    ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น        
   หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็น      
   แก่กิจการในหน้าที่ขอสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
    ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคนอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดใน    
   กิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภา  อาศัยอ านาจตามข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103ฯ 
   -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 
   การประชุมและค าเสนอนั้นจะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

นายสันทร สันติวัฒนไชย เสนอ นางชลาพร  ฐิติบัญชา ส.อบต. หมู่ที่ 3 
   ผู้รับรอง   1. นายระพีพันธ์   รักอยู่ป่า  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
      2. นายประคอง กุลพินิจ  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายมานะ  เพชรพัฒนา เสนอ นายสมชัย กิจกรรุ่งโรจน์ ส.อบต.  หมู่ที่ 1 
   ผู้รับรอง  1. นางประภาพร สุขฤด ี ส.อบต. หมู่ที่ 4 
      2. นายบุญช่วย  เย็นประชาศิริ ส.อบต. หมู่ที่ 5 
   มีการเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 2 คน ผล
   ปรากฏดังนี้ 
    -  นางชลาพร  ฐิติบัญชา   จ านวน  7 เสียง 
    -  นายสมชัย  กิจกรรุ่งโรจน์  จ านวน  3 เสียง 
ประธานสภา  มติที่ประชุมเห็นชอบนางชลาพร  ฐิติบัญชา ส.อบต.หมู่ที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ       
   รายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 

ปิดการประชุม เวลา  16.30 น. 
 

ลงชื่อ           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายพีรศักดิ์  มนุษย์พัฒนา) 

                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  
 

ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม       
                   (นางชลาพร  ฐิติบัญชา) 

                                    ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
/ ลงชื่อ... 
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  ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายบุญช่วย  เย็นประชาศิริ) 

                                รองประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    

                           

   ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางประภาพร  สุขฤดี) 

                                เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

   ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายระพีพันธ์  รักอยู่ป่า) 

                                      คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายมานะ   เพชรพัฒนา) 

                                      คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   ลงชื่อ                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                      (นายสมรันดร์   ใจจิตเปี่ยม) 

                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 


