
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  ๒๕61 
วันพฤหัสบดี ที ่9  เดือน สิงหาคม  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 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ไม่มี 

        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. นางสาวดารารัตน์ ผิวผัน   ผอ.โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ขุนยวม 
6. นายเจษฎา  บุญพิทักษ์  ผอ.โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 
7. นายปรีชา  ทะจะกัน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์ 
8. ว่าที่ร.ต.หญิงฌาญาณี  โกสุม   หัวหน้าส้านักปลัด 
9. นายทรงกลด    อุ่นนุช   ผู้อ้านวยการกองช่าง 
10. นางสาวสุจิตราภรณ์ คงแก้ว   ผู้อ้านวยการกองคลัง 
11.  นางทานตะวัน นันทา   นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
12. นางสาวศรีพรรณ    โสมนัสบวร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
13.  นางสาวประภาวิณี  เป็งนาค   นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ 
14.  นายคณิศร  ไพรเสรี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
15.  นายอนุชา  กมลดีเยี่ยม  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
16.  นายศศิธร  สุริค้า   นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
17.  นางสาวณัฐฐา กรอบเงินดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

/ 17. นางสาว... 



 
 

18.  นางสาวอัญชลี กรอบเงินดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
19.  นางสาวณัฐปภัสร ์ ศูนย์รวมใจ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
20.  นางสาวยุพาพร กมลดีเลิศ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21.  นายชาตรี  เวชกิจ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
22.  นายจันทรัก  ธนานนท์ปรีชากุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
23.  นายณัฐดนัย ทานศิลา  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
24.  นางสาววิชุดา หมั่นสาธิต  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
25.  นางสาวอารี   ต๋าฝั้น   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
26.  นางสาวพลอย ศรีคุ้มเกล้า  ผู้ช่วยนักวิชากรพัสดุ 
27.  นายธงชัย  สุขฤดี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
28.  นางสาวศรีอรุณ มิ่งมรกต   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
29.  นายสุดท้าย  ไพรนาคทอง  พนักงานจ้างทั่วไป 
30.  นายสุรเชษฐ์ เจริญชัยโอฬาร  พนักงานจ้างทั่วไป 
31.  นางสาวเฟ่ืองฟ้า กรอบเงินดี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
32.  นางสาวอรณัญช์ ค้าอ้าย   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
33.  นายคณิต   ขจรคุณความดี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
34.  นางสาวดวงกมล คลายคลี่   อช.น้้าตกแม่สุรินทร์ 
35.  นายจิตกร  แก้วมณี   อช.น้้าตกแม่สุรินทร์ 

เริ่มการประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมสมาชิกสภาทุกท่านมาพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว กระผมนายสมรันดร์         
   ใจจิตเปี่ยม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
   บริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ้าปี 2561 โดยเรียงตามวาระ
   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ  1.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

    ด้วยอ้าเภอขุนยวม ได้ก้าหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
   พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12    
   สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราช -    
   กุศลฯ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน    
   ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอ้าเภอขุนยวม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  1.2 โครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง  
   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการโครงการเผยแพร่
   ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง 

 

/ ด้วย องค์การ... 



 
 

นายบุญส่ง  เจริญเด่นสุริน  ด้วย องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ได้รับการประสานจากส้านักงานคณะกรรมการ   
(นายกอบต.แม่อูคอ)  การเลือกตั้งประจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการ              
   เลือกตั้ง กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง เรื่องพลเมืองคุณภาพกับ                         
      รัฐธรรมนูญใหม่ ระบบการเลือกตั้ง พร้อมทั้งได้น้าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งมาเผยแพร่              
            ประชาสัมพันธ์สาธิตวิธีการใช้เครื่องลงคะแนน การทดลองใช้เครื่องลงคะแนน และการแสดง    
   ความเห็นต่อการน้าเครื่องลงคะแนนมาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
   ในอนาคต  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ  1.3 การผนวกพื้นที่เพื่อเพิ่มเป็นป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครองอ่ืนๆของ    
   อุทยานแห่งชาติน้ าตกแม่สุรินทร์ 
   ขอเชิญท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์ ชี้แจงรายละเอียด ครับ              

นายปรีชา ทะจะกัน เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก และท่านสมาชิกสภา ทุกท่านกระผมนายปรีชา ทะจะกัน 
(หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ เนื่องด้วยกระทรวง
น้้าตกแม่สุรินทร์)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายที่จะก้าหนดพ้ืนที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ 
   และมีทรัพยากรที่ส้าคัญและมีค่า ตลอดจนมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่น่าสนใจให้เป็นพ้ืนที่ป่า
   อนุรักษ์ตามกฎหมาย อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
   และพ้ืนที่คุ้มครองอ่ืนๆ ได้แก่ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกขชาติ ให้ได้ในอัตรา 
   ร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และตามแผนพัฒนาสังคมและ       
   เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้้า พันธุ์พืช 
   พันธุ์สัตว์หายาก และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้้าท่วม และการพังทลายของดิน      
   ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน โดยมีขั้นตอนการ
   ด้าเนินงาน จากนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กรมอุทยาน     
   แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนและพ้ืนที่ “ป่า” จากกรมป่าไม้     
   จ้านวน 311 แห่ง เนื้อที่ 12.523 ล้านไร่ กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย     
   267 แห่ง ซึ่ งอธิบดีกรมป่าไม้ได้ ใช้ อ้านาจ มาตรา 17(1) และมาตรา 19 แห่ง               
   พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน 
   พุทธศักราช 2507 สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าไป
   กระท้าการส้ารวจและด้าเนินการต่างๆที่จ้าเป็นและเฉพาะกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ใน
   การควบคุม ดูแล รักษาหรือบ้ารุงในเขตพ้ืนที่ป่าและป่าสงวนแห่งชาติ ในการจัดตั้งหรือขยาย
   พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
   พืชได้มีค้าสั่งที่ 1385/2560 และ 1386/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560         
   แต่งตั้งข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือจัดตั้งหรือขยายป่าอนุรักษ์       
   ตามกฎหมาย พ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้านวน 7,987,808.27 ไร่ ปัจจุบัน
   พ้ืนที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคงเหลือ 6,940,279.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ87% ทั้งพ้ืนที่ 

 
 

 / จังหวัด... 



 
 

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รับผิดชอบพ้ืนที่ทั้งสิ้น 
   3,240,926 ไร่ คิดเป็น 41.63% ทั้งพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

   อุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์ ได้รับมอบหมายให้ท้าการส้ารวจพ้ืนที่เพ่ือ ผนวก
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ จ้านวน 4 แปลง เนื้อที่ 40,390.28 ไร่ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนล่าง และป่าแม่สุรินทร์ ท้องที่อ้าเภอเมือง และอ้าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ส้าหรับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับต้าบลแม่อูคอ คือหน่วยพิทักษ์ฯที่ สร .1 (น้้าตก      
แม่สุรินทร์) มีเนื้อทีผ่นวกเพ่ิมเติม 357.68 ไร่ และมีแปลงส้ารวจที่ 087 ซึ่งเป็นแปลง 

  ส้ารวจ ใหม่ มีเนื้อที่เป้าหมายส้ารวจ 22,584 ไร่ ซึ่งอยู่ในต้าบลแม่อูคอ เนื้อที่ 12,245 ไร่ 
      เป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท้ากินของราษฎร เนื้อที่ 239 ไร่ และคงเหลือพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ เนื้อที่ 

12,006 ไร่ โดยในพ้ืนที่ต้าบลแม่อูคอ อุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์ได้มีการด้าเนินการ
ตามข้ันตอนการด้าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

1. ประสานงานกับผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมกับตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีภาระผูกพันกับ    
กรมป่าไม้ และตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ เพื่อผนวกเป็นป่าอนุรักษ์ 

2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้น้าชุมชนและราษฎรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท้องที่ หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่อูคอ อ้าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. นัดหมายผู้น้าชุมชนและราษฎรที่มีที่ท้ากินอยู่ในแปลงส้ารวจเข้าด้าเนินการ
ส้ารวจในพื้นที่เพ่ือกันออกจากพ้ืนที่เตรียมผนวก 

4. จัดท้าแผนที่ขอบเขตแปลงส้ารวจ ผลการส้ารวจปรากฏ ดังนี้ 
     1. กันออกพ้ืนที่ท้ากินของราษฎร เนื้อที่ 239 ไร่ ดังนั้น คงเหลือป่าที่มี
   สภาพสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 12,363.68 ไร่ ที่จะต้องผนวกเพ่ิมเป็นป่าอนุรักษ์ตาม    
   กฎหมายต่อไป จึงน้าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพ่ืออุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์จะได้    
   ด้าเนินการตามข้ันตอนที่เก่ียวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานสภา  มีเรื่องอ่ืนๆที่จะเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายปรีชา ทะจะกัน    อุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุทยาน (หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติ     แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์ พืช เรื่อง ห้ามน้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง          
น้้าตกแม่สุรินทร์)  (Single - use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
 พันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกัน   
 มิให้เกิดความเสียหายแก่สภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ หรือสิ่ง อ่ืนใด ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
 มิให้ถูกท้าลาย จึงอาศัยอ้านาจตามข้อ 5 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ   
 พันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 ห้ามมิให้น้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ กล่อง
 พลาสติกบรรจุอาหาร จานพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว และขวดน้้าที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด  
 โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 18 และต้องระวางโทษตามมาตรา 25 แห่ง     
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งมีโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 
 

 / หนึ่งพันบาท... 



 
 

 หนึ่งพันบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 
 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

   อุทยานแห่งชาติน้้าตกแม่สุรินทร์ ขอขอบคุณ ประธานสภา และนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ในการเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญในครั้งนี้ด้วยครับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ สมัยสามัญ           
   สมัยที่ 2 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 27  เดือน เมษายน พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
   ประจ้าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน     
   ต้าบลแม่อูคอ ซึ่งเลขาสภาฯ ไดแ้จกรายงานการประชุมสภาให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านแล้ว 
   ขอให้ทุกท่านตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไข
   เพ่ิมเติมก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม หากที่ประชุมไม่มีสมาชิก   
   ท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน   
   2561 ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1 ขอมติเห็นชอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
    ขอเชิญผู้ อ้ านวยการ โ รง เรี ยน เขต พ้ืนที่ การศึกษา อ้า เ ภอขุนยวม  ชี้ แจ ง                            
   รายละเอียดการขอพิจารณามติให้ความเห็นชอบการขอเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน
   แห่งชาติ 

น.ส.ดารารัตน์ ผิวผัน  เรียน ท่านประธานสภา  ท่านนายก และสมาชิกสภาทุกท่าน  ดิฉันมีเรื่องทีจ่ะขอมต ิ
(ผอ.เขตพื้นท่ีการศึกษา เห็นชอบการขอเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือโรงเรียนเขตพ้ืนที่ 
อ.ขุนยวม)  การศึกษาอ้าเภอขุนยวม ที่ ศธ 04115.0337/217 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 25 ผู้อ้านวยการ    
   โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาอ้าเภอขุนยวม ได้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ บริหารส่ วน     
   ต้าบลแม่อูคอ ในการขอเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ดังนี้ 
     1. โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาอ้าภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่อูคอน้อย หมู่ที่ 5 
   ต้าบลแม่อูคอ อ้าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าแม่สุรินทร์ จ้านวนเนื้อที่ 
   1 ไร่ 52 ตารางวา 
    2. โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาอ้าเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย หมู่ที่ 2 
   ต้าบลแม่อูคอ อ้าเภอขุนยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสุรินทร์ จ้านวนเนื้อที่ 2 ไร่ 
   3 งาน 44 ตารางวา 
    เพ่ือจะน้าไปประกอบการพิจารณาค้าขอใช้พื้นที่ป่าของส่วนราชการหรือองค์การของ
   รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.17) ต่อ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

/ จังหวัดแม่ฮ่องสอน... 



 
 
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ในการเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแห่งชาติ เป็นเอกฉันท์โดย
 การยกมือ 10 เสียง  

ประธานสภาฯ  3.2 ขอมติเห็นชอบการขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้ในการ
   เรียนการสอน โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 

   ขอเชิญผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน ชี้แจงรายละเอียดการขอพิจารณามติให้ความ
   เห็นชอบการขอเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

นายเจษฎา  บุญพิทักษ์ เรียน ท่านประธานสภา  ท่านนายก และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมจะขอมติให้ความ(ผอ.
บ้านหัวแม่สุริน)  เห็นชอบ จากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ เรื่องการขอเข้าท้าประโยชน์ใน   
   เขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน    
   แห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน จ้านวนเนื้อที่ 
   13 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา และเพ่ือจะน้าไปประกอบการพิจารณา ค้าขอใช้พ้ืนที่ป่าของ
   ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.17) ต่อส้านักงาน      
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอ ในการเข้าท้าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแห่งชาติ เป็นเอกฉันท์โดย
   การยกมือ 10 เสียง 

ประธานสภาฯ  3.3 การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 พ.ศ.2561 

     ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอได้จัดท้าร่างข้อบัญญัติต้าบลเกี่ยวเนื่องกับ               
   พระราชบัญญัติสาธารณสุข จ้านวน 1 เรื่อง คือร่างข้อบัญญัติต้าบลแม่อูคอ เรื่อง การ     
   ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ      
   ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติต้าบลเมื่อเห็นชอบจะได้น้าส่งร่างข้อบัญญัติต้าบล เสนอให้               
   นายอ้าเภอขุนยวม พิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ในโอกาสต่อไป 

ประธานสภา     เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ น้าเสนอร่างข้อบัญญัติต้าบลแม่อูคอ เรื่อง
   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 

นายบุญส่ง  เจริญเด่นสุริน     ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอร่าง
(นายก อบต.)  ข้อบัญญัติต้าบลเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ต่อสภาฯ โดยมี          
   รายละเอียด ดังนี้ 

       บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต้าบล เรื่อง 
   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561     

    หลักการ  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 

/ เหตุผล... 

 



 
 

    เหตุผล เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมากับการด้ารงชีพ
   ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การ
   บริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 29 มาตรา  

   30 ให้กระท้าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต้าบลเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
   2561 มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ้านวน 10 เสียง โดยการยกมือ 

ประธานสภาฯ     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติต้าบลเกี่ยวเนื่องกับ
   พระราชบัญญัติสาธารณสุข  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 จะได้   
   แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเสนอร่างต่อนายอ้าเภอขุนยวม เพ่ือให้พิจารณาให้ความ      
   เห็นชอบ และประกาศใช้ในโอกาสต่อไป 

ประธานสภาฯ  3.4 การบริหารจัดการปัญหาขยะ 
   ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการปัญหาขยะ 

นายทรงกลด  อุ่นนุช ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาวิกฤติและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้อง
(ผอ.กองช่าง รก.ปลัดอบต.) ร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับ
   การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอย   
   ที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจ้านวนครัวเรือนที่มีการขยายตัวสูงตามจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น    
   และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น    
   ท้าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต้าบลแม่อูคอเพ่ิมข้ึนตามล้าดับ 

    ตามที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ได้ด้าเนินการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 
   โดยให้มีการขุดบ่อขยะประจ้าหมู่บ้านๆ ละหนึ่งจุด เพ่ือแก้ปัญหาขยะในเขตพ้ืนที่ต้าบล      
   แม่อูคอ  นั้น เนื่องจากด้วยระยะเวลาท้าให้ขยะในบ่อขยะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นจึง 
   ขอให้ที่ประชุมสภา พิจารณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ประธานสภาฯ  เห็นควรมีการด้าเนินการแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว โดยการขุดบ่อขยะใหม่บริเวณข้างๆบ่อขยะ
   เก่า และน้าดินจากบ่อขยะใหม่ทับถมบ่อขยะเก่าท่ีประชุมเห็นด้วยหรือไม่ 

   ถ้าเห็นด้วย ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการด้าเนินการแก้ไขปัญหาหลุมขยะโดยการ      
   ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โดยการยกมือ 10 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.5 พิจารณามติเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ชี้แจงรายละเอียดการโอนเงิน 
 งบประมาณ งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 

/ ขอมต.ิ.. 



 
 

นายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน  ขอมติเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2561 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
(นายกอบต.แม่อูคอ) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม
   โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีตหน้าท้านบดินเดิม หมู่ที่  6 บ้านแม่อูคอ งบประมาณ              
   132,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เงินส้ารองจ่าย 132,000       
   บาท เพ่ือไว้ใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือเกิดภัย     
   ธรรมชาติต่างๆ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน   
   ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวดที่ 4 ข้อที่ 27 การโอนเงินงบประมาณ   
   รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน      
   หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอท่านใด มีความคิดเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 
   ขอเชิญครับ   ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ โดยการยกมือ 10 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.6 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
  ในวาระท่ี 1 รับหลักการ 
    ในส่วนของการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย         
   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แจกให้กับท่านสมาชิกได้น้าไป    
   ตรวจสอบหรือพิจารณาแล้ว ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ  ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   1.  หนังสือด่วนมาก ที่ มส 0023.7/ว 533 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม    
   แนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง    
   ส่วนท้องถิ่น 

2. พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน) 

      มาตรา 8765  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล ให้จัดท้าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลและจะเสนอได้ก็แต่
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด 
     ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งก้าหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจ้าปีนั้นหรือมี 
ความจ้าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอนายอ้าเภอเพ่ือขออนุมัติ 
และให้นายอ้าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

 

 

/ ถ้านายอ้าเภอ... 



 
 

  ถ้านายอ้าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือ
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ้าเภอพิจารณาไม่
แล้วเสร็จ ให้ถือว่านายอ้าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบล มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้นายอ้าเภอส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก้าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน 
ต้าบลแจ้งมติยืนยัน เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ้าเภอเพ่ือลงชื่ออนุมัติ  
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 
หากพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ความเห็นชอบ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเสนอและให้ด้าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

  ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีหรือร่างข้อบัญญัติประมาณ 
รายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจ้านวน 
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงิน 
ส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก้าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท้าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่ายจะกระท้ามิได้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 ข้อ 45  - ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ้านวน   

 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ 
 แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา
 วาระที่สอง ให้ก้าหนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น
 มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น 

 
 

 / ข้อ 58 



 
 ข้อ 58   - ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตาม

 แบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณ 

 ข้อ 59   - การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท้าได้เฉพาะการขอลด
 รายจ่าย หรือการขอลดจ้านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ้านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
 เช่นเดียวกับการเสนอญัตติค้าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
 แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

 ข้อ 60   - ห้ามไม่ ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ   
 เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ้านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารับรองจากผู้บริหาร
 ท้องถิ่นหรือค้าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

 ข้อ 61   - ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ้านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
 หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ้านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

 

  ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 62   - เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ 
 ปิดอภิปรายเพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้ 
 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
 หนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 7 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีออกใช้ไม่ทันทีงบประมาณใหม่ให้
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนการเบิกจ่ายเงินโดยอาศัย
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีที่ล่วงมาแล้วนั้น  ให้น้าเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและที่ได้
มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดรวมเข้าไปด้วย โดยให้ถือเป็นยอดเงิน สูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ และให้
กระท้าได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้าหมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค  

ประธานสภาฯ   ขอเรียนเชิญท่านนายกอบต.แม่อูคอ แถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
   พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน    เรียนท่านประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจก  
(นายกอบต.แม่อูคอ) เอกสารให้ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแล้ว 

   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ จะได้เสนอร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคออีกครั้งหนึ่ง 
 ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
 และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายด้าเนินการใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 

/ ค้าแถลง... 



 

 

จากรายละเอียดร่างข้อบัญญัติที่ได้เสนอและได้แจกให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
แม่อูคอไปแล้ว และสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนงานขอให้ที่ประชุม ร่วมกัน 
พิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งนี้การด้าเนินการจัดท้าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ด้าเนินการตามระเบียบและหนังสือด่วนมาก ที่ มส 0023.7/ว 533 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเอกสารหนังสือและแนวทางการด้าเนินงานรวมทั้งแนว
ทางการพิจารณางบประมาณตามแผนงานด้านต่างๆ ได้แจกให้ที่ประชุมแล้ว 

ประธานสภาฯ   จากที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ
 รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล          
 แม่อูคอ มีสมาชิกท่านใดมีขอสงสัยหรือต้องการแก้ ไขงบประมาณในส่วนใดที่เห็นว่าไม่
 เหมาะสมหรือไม ่

ประธานสภาฯ ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติว่าจะรับหลักการในร่าง
 ข้อบัญญัติฉบับนี้หรือไม ่

ที่ประชุมสภา อภิปรายซักถามผู้บริหารเกี่ยวกับเหตุผลของการตั้งงบประมาณร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว 

ประธานสภา เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2562 หรอืไม ่

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 10 เสียง โดยการยกมือ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 6 การลงมติ ข้อ 77) 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 
  งบประมาณ 2562 แล้ว กระผมขอด้าเนินการตามระเบียบและแนวทางการปฏิบัติต่อไป โดย
  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ ชี้แจงถึงขั้นตอนในการปฏิบัติต่อไป 

เลขานุการสภาฯ   ขอเรียนชี้แจงถึงขั้นตอนในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้ เมื่อที่ประชุมสภา     
  องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
  ประจ้าปีงบประมาณ 2562  ซึ่งข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ     
  ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า    
  จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป    
  ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก้าหนด         
  ระยะเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอค้า           
  แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก้าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
  ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค้าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
  เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น   
  ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 

/ ซึ่งขณะนี้... 



 
 

  ซึ่งขณะนี้ที่ประชุมยังไม่มีการแต่งตั้งหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ามาท้าหน้าที่ เป็น
 คณะกรรมการแปรญัตติ เพราะฉะนั้นจึงต้องด้าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม 
 ข้อ 107 ภายใตข้้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
 หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
 กว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องการ
 พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ประธานสภาฯ          การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะกระท้าสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ในวาระ
 ที่สองขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านที่ประสงค์จะยื่นค้าเสนอแปรญัตติให้ยื่นค้าเสนอแปรญัตติต่อ
 คณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งการ
 เสนอชื่อบุคคลใดต้องมีผู้รับรองมีจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน   

 

นายบุญช่วย  เย็นประชาศิริ   เสนอ นายสมชัย   กิจกรรุ่งโรจน์ ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ผู้รับรอง   1. นางชลาพร  ฐิตบิัญชา ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 3 
          2. นายมานะ   เพชรพัฒนา ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 6 

นายพีระศักดิ์ มนุษย์พัฒนา  เสนอ นายสาทร   สันติวัฒนไชย ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ผู้รับรอง   1. นายระพีพันธ์   รักอยู่ป่า ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 1 
          2. นายบุญชว่ย  เย็นประชาศิริ ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 5 

นางประภาพร   สุขฤด ี  เสนอ นางชลาพร   ฐิติบัญชา ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ผู้รับรอง   1. นายสมชัย  กิจกรรุ่งโรจน์ ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 1  
          2. นายประคอง   กุลพินิจ ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 5 

นายมานะ   เพชรพัฒนา  เสนอ นายประคอง   กุลพินิจ ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ผู้รับรอง   1. นายชูศักดิ์   ไกรเกริกเกียรติ ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 6  
          2. นายสาทร  สันติวัฒนไชย ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 2 

ประธานสภาฯ ดังนั้น ต่อไปนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการแปรญัตติร่าง 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2562 โดยการยกมือด้วยครับ 
 -นายสมชัย  กิจกรรุ่งโรจน์  ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 1   ได้คะแนน 6 เสียง 
 - นายสาทร   สันติวัฒนไชย ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 2   ได้คะแนน 1 เสียง 
 - นางชลาพร  ฐิติบัญชา  ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 3   ไดค้ะแนน 1 เสียง 
    - นายประคอง   กุลพินิจ  ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 5   ได้คะแนน  3 เสียง 

ประธานสภาฯ ชี้แจง ผลปรากฏว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ 
 ได้แก่ 
 - นายสมชัย  กิจกรรุ่งโรจน์  ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 1  เป็นประธานแปรญัตติ 
 - นายสาทร   สันติวัฒนไชย ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 2  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 - นางชลาพร  ฐิติบัญชา  ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 3  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
 - นายประคอง   กุลพินิจ  ส.อบต.แม่อูคอ หมู่ที่ 5  เป็นเลขานุการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
/ คณะกรรมการ... 



 
 
 

เลขานุการสภาฯ          คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบฯ ก้าหนดจ้านวนไว้ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7  
  คน ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติไว้ 5 คน ซึ่งไม่เกินจ้านวน 
  ตามระเบียบฯ ก้าหนดไว้ จึงถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยไม่ 
  ต้องมีการลงคะแนน 

มติที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง  โดยการยกมือ 

ประธานสภาฯ            ขอให้ที่ประชุมก้าหนดเวลาเสนอค้าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

นายพีระศักดิ์   มนุษย์พัฒนา  ขอเสนอให้ก้าหนดยื่นค้าเสนอแปรญัตติ ได้ตั้งแต่วันที่ 10  สิงหาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 12       
  สิงหาคม ๒๕61  เวลา 08.30-16.30 น. ของแต่ละวัน โดยยื่นค้าเสนอแปรญัตติต่อ       
  คณะกรรมการแปรญัตติ  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ 

เลขานุการสภาฯ          ส้าหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมพร้อมกัน  
  ในวันที่ 13  สิงหาคม  2561  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน     
  ต้าบลแม่อูคอ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ      
  รายจ่ายประจ้าปี 2562 ในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ ต่อไป ในคราวประชุม    
  สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ้าปี 2561 วันพุธ     
  ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล           
  แม่อูคอ 

 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯท่านใดมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ 

ทีป่ระชุม  มีผู้เสนอขอปิดการประชุมสภา  ๒ ท่าน คือ 
   ๑. นางชลาพร   ฐิติบัญชา   ส.อบต.หมู่ที่ 3 
   ๒. นายมานะ   เพชรพัฒนา ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ เสนอขอปิดการประชุม ๒ ท่าน กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  -มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง โดยการยกมือ 

ประธานสภาฯ  เมือ่ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ปิดการประชุมสภาฯ แล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาฯ  
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1  ประจ้าปี ๒๕61  ณ บัดนี้ 

ปิดการประชุม  เวลา ๑6.๐๐ น. 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายพีรศักดิ์  มนุษย์พัฒนา) 

                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ  
 

/ ลงชื่อ... 



 
 

ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม       
                   (นางชลาพร  ฐิติบัญชา) 

                                    ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
 

       

  ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายบุญช่วย  เย็นประชาศิริ) 

                                รองประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    

                           

   ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางประภาพร  สุขฤดี) 

                                เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

   ลงชื่อ                    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายระพีพันธ์  รักอยู่ป่า) 

                                      คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   ลงชื่อ                   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
           (นายมานะ   เพชรพัฒนา) 

                                      คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   ลงชื่อ                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                      (นายสมรันดร์   ใจจิตเปี่ยม) 

                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่อูคอ 


