
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๑ 

วันที่   ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบำเพ็ญ  คำเขียว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายบุญเจริญ  ป๋าเมืองมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที ๒ 
๔. นายวสันต์  แสนคำลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๕. นายสมพันธ์  ซอแอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๖. นายสรพงษ์  โยคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
๗. นายพัชรพล  สีวลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
๘. นายธีรยุธ  อุทธาปา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
๙. นายอุดม  ผดุงฐานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายสุริยัน  สินลี ้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒.  นางวันทนา  สุขเกษม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้ขาดประชุม 

    -ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสังวร  ทาอุด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายวรินทร  สีวลี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายสงวน  ศริธิปุก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๔. นายอเนก  จันต๊ะคำ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๕. ว่าที่ รต.หญิงชญาดา อุปละ  ครู กศน.แม่นาเติง 
๖. นางบุหงา อินต๊ะปัญญา  รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านปางแปก 
๗. นายฤทธิรงค์  ธงภักดิ์  ผอ.โรงเรียนบ้านป่ายาง 
๘. นายกรเมศฐ์  เลาหมู่  แทน ผอ.โรงเรียนบ้านไทรงาม 
๙. นายสมัย  ติปะละ   กำนนัตำบลแม่นาเติง 



๑๐. นายจิระชาติ  ชมพูศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 
๑๑. นายธีระพงษ์  วงศ์ไชย  ผอ.โรงเรียนเขตพ้ืนที่อำเภอปาย (นาจลอง) 
๑๒. นางสาวเมธาพร  อริยา  รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 
๑๓. นายวรเดช  ถาวรมโนพงษ์  รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านในของ 
๑๔. นายไฉน  นั้นหม่อง   ผู้ใหญ่บ้านม่วงสร้อย 
๑๕. นางสาวณิกมล  กันธาน้อย  เจ้าพนักงานเกษตร 
๑๖. นายนันทวัฒน์ ชื่นณุชิต  หัวหน้าหน่วยป่าไม้ ไทรงาม 
๑๗. นายเกียรติศักดิ์  จองคำปัน  เจ้าพนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย 
๑๘. นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิ์ศิริพันธ์ รองปลัด อบต.แม่นาเติง 
๑๙. นายประเสริฐ ยี่ป๋า   ผู้ใหญ่บ้านดอยผีลู 
๒๐. นายวิทยา กมลเจริญรัตน์  ผู้ใหญ่บ้านไทรงาม 
๒๑. นายบดินทร์  ฉ่ำมณี   ผอ. รพสต.บ้านม่วงสร้อย 
๒๒. นายแสวง  จุรีรักษ์วงศ์  ผช.ผู้ใหญ่บ้านดอยผีลู 
๒๓. นายหล้าสาโหล  สว่ยจา  กรรมการหมู่บ้านดอยผีลู 
๒๔. นายสายม  เลายี่ป๋า   กรรมการหมู่บ้านดอยผีลู 
๒๕. นายเฉลียว  หนูรุ้ง   กรรมการหมู่บ้านดอยผีลู 
๒๖. นายอะสะผะ  จั่วจา   กรรมการหมู่บ้านดอยผีลู 
๒๗. นายเลาป๋า เลายี่ป๋า   กรรมการหมู่บ้านดอยผีลู 
๒๘. นายเฉาฉี  จุรีรักษ์วงศ์  กรรมการหมู่บ้านดอยผีลู 
๒๙. นายจ่าแส  มาแฮ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดอยผีลู 
๓๐. นายชาตรี  มงคล   ผู้ใหญ่บ้านนาจลอง หมู่ที ๑๑ 
๓๑. นางสุภรานันท์  สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๓๒. นายวีระพันธ์  ยาละ  วิศวกรรมโยธา 
๓๓. นางพีรยา  ธาดาเมทินี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓๔. นางสันทะณีย์  ยศธิ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๕. นายวีระชัย  สิริโม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑. การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ เป็นการเปิดประชุมเพ่ือพิจารณา 

      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่มีความจำเป็น 

      ขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมการประชุมทุกครั้งเพ่ือร่วมกันพิจารณางบ 



       ประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

๑. เรื่องการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นาเติง 
๑. เงินฝากกองทุน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕    จำนวน ๑,๕๙๗,๑๘๕.๗๗ 

บาท 
๒. สมาชิก             จำนวน   ๔๗๖                คน 
๓. ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนทายาทของสมาชิกกองทุนใน

ระดับประถม  ๕๐๐ บาท ระดับมัธยม  ๑,๐๐๐ บาท ระดับอุดมศึกษา ๑,๕๐๐ 
บาท 
เกรดเฉลี่ย  ๓.๐๐ ขึ้นไป เอกสารที่ใช้ใบรับรองผลการเรียนออกโดยโรงเรียนที่
สังกัด 
โดยให้ยื่นขอรับได้ที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นาเติง 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานสภา อบต. ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขาได้ 

   ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ที่ประชุม  ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

   (ประธานสภาฯ ลงนามในรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

         ๕.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

       (วาระหนึ่ง เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                                    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) 

นายสังวร  ทาอุด -ได้เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 

นายก อบต.  เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง จะได้เสนอร่าง 

   ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

   อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสภานะการคลังตลอดจน 

   หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

(รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้แจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม) 

ที่ประชุม  -ได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖   

ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

   ๒๕๖๖  หรอืไม่ 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

   ๕.๒ เรื่องกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

   ประจำปี ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ  -หารือที่ประชุมเพ่ือกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 



   งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน ๓  วัน 
ระหว่าง วันที่  ๑๗-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

๕.๓ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ  -ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ  -ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

แม่นาเติงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓-๗ คน โดยเลือกทีละคน โดยมีผู้
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน และให้นำวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาฯมาใช้  

ประธานสภาฯ  -ให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เชิญเสนอชื่อ 

นายบุญเจริญ ป๋าเมืองมูล-เสนอชื่อ นายธีรยุธ  อุทธาปา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ๑. นายอนุรักษ์ เผ่าพานิชย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   ๒. นายวสันต์  แสนคำลือ 

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๓ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายธีรยุธ  อุทธาปา เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

นายสุริยัน สินลี้ -เสนอ นายอุดม  ผดุงฐานนท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 

ส.อบต.หมู่ที ๓  ๑.นายวัชรพล  สวีลี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๗   ๒. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์ 

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอุดม ผดุงฐานนท์  เป็น 



    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

นายสรพงษ์  โยคำ -เสนอ นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๑๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒  ๑. นายสมพันธ์  ซอแอ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  ๒. นายพัชรพล  สีวลี สมาชิก
สภา 

              อบต.หมู่ที่ ๗ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายศรศักดิ์  ศิริโม   เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔   จึงมีมติให้แต่งตั้ง 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. นายธีรยุธ  อุทธาปา    ส.อบต. หมู่ที ๘ 
๒. นายอุดม  ผดุงฐานนท์ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
๓. นายศรศักดิ์  ศิริโม  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

      ๕,๔ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองความถูกต้องแผนที่ขอบเขต 

    หมู่บา้นที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการบริหารจัดการภายใต้โครงการบริหารจัดการ 

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภมิูศาสตร์ (GIS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ 

    ฮ่องสอน 

ปลัด อบต.แม่นาเติง -ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหาร
ส่วน 

                                ตำบลแม่นาเติง นำแผนที่ขอบเขตหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงและได้รับความ
เห็นชอบ 

    จากการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขอบเขต
หมู่บ้าน 



    ในวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

    แม่นาเติงเพ่ือลงมติเห็นชอบและรับรองความถูกต้อง 

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน    ๑๐      เสียง 

     ไม่เห็นชอบ  จำนวน      -        เสียง 

     งดออกเสียง  จำนวน      ๑       เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุม  -มีมติให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ผู้ใหญ่บ้านนาจอง หมู่
ที่  

    ๖,๑๑ ดำเนินการประสานงานการแบ่งเขตการปกครอง กับตำบลเวียงเหนือต่อไป 

   ๕.๕  การพิจารณาขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ (บ้านดอยผักกูด) หย่อมบ้านดอยผีลู หมู่
ที่ ๙  

                                ตำบลแม่นาเติง 

ปลัด อบต.แม่นาเติง -แนวทางปฏิบัติการขอจัดตั้งหมู่บ้าน โดยคณะทำงานบ้านดอยผีลู ได้นำส่งสำเนา
รายงาน 

    การประชุมประชาคมราษฎรบ้านดอยผีลู เพื่อจัดตั้งหมู่บ้าน จึงขอให้ทางองค์การ
บริหาร     ส่วนตำบลแม่นาเติง ได้นำเข้าวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา
เติง  

    และขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ในการขอจัดตั้งหมู่บ้าน
ใหม่ 

    หมู่บ้านดอยผักกูด โดยเนื้อหารสาระในการขอแยกหมู่บ้าน คือ การปกครองเขต
พ้ืนที่ 

    และประชากร ซึกมีประชากรหนาแน่น การดูแลและการควบคุม จึงเป็นความ 

                                ยากลำบากของผู้นำชุมชน การแยกหมู่บ้านเป็นสาเหตุในการดำเนินกิจกรรม 

    หรืองบประมาณต่าง ๆ สามารถบริหารได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ในส่วนของการดูแล
ชุมชน 



    ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง ด้านสาธารณูปโภค หรือกิจกรรมต่าง 
ๆใน 

     พ้ืนที่เป็นต้น สามารถกระจายการทำงานได้ครอบคลุมกว่า จึงขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณา 

    การขอจัดตั้งหมู่บ้านดอยผักกูด 

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย 

ประธานสภา  -ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นขอบหรือไม่ไม่เห็นชอบการขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ 

    หมู่บ้านดอยผักกูด ของบ้านดอยผีลู หมู่ที่ ๙  ตำบลแม่นาเติง เป็นหมู่ที่ ๑๒ 

    ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มติที่ประชุม  -มีมติให้ความเห็นชอบ    จำนวน      ๑๐     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  จำนวน        -      เสียง 

    งดออกเสียง                จำนวน        ๑     เสียง  (ประธานสภา) 

๕.๖  เรื่องการพิจารณาขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน 

หมวดค่ารุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 ๑. กองคลัง          

                               ๒. กองฃ่าง 

นางวันทนา  สุขเกษม   -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้ให้ความเห็นของร่างข้อบัญญัติ 

ปลัด อบต.แม่นาเติง    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว โดยระเบียบของ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 

๒๕๖๓ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณ 

รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 



เปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

(รายละเอียดตามที่ได้แจกให้ที่ประชุม) จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา) 
    

ที่ประชุม        -มีการพิจารณากันเป็นเวลาพอสมควร 

นายธีรยุธ อุทธาปา       -ถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

ประธานสภาฯ          รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีเจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

    งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระท่ี  ๖       เรื่องอ่ืน ๆ    

นางบุหงา  อินต๊ะปัญญา -ขอขอบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เรื่องการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ 

รักษาการ ผอ.รร บ้านแปก เด็กนักเรียนและการจัดหานมให้นักเรียนอย่างครบถ้วน 

นายฤทธิรงค์  ธงภักดิ์ -ขอติตตามเงินอุดหนุนค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยง ขอให้สภาฯ ช่วยพิจารณาให้การสนับสนุน
ด้วย 

ผอ. รร บ้านป่ายาง 

นายกรเมศฐ์  เลาหมู่ -ขอขอบคุณทาง อบต.แม่นาเติง ที่ได้สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน 

ครู รร.บ้านไทรงาม  อย่างทั่วถึง  

นายสมัย  ติปะละ -การร่วมกันทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของตำบลแม่นาเติง ขอให้ร่วมมือกัน 
สามัคคี 

กำนันตำบลแม่นาเติง  ทั้งท้องถิ่นและท้องที่ กิจกรรมจิตอาสาตำบลแม่นาเติง  

นายจิระชาติ  ชมพูศรี -ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ตำบลแม่นาเติง 

ผอ. รร.บ้านแม่นาเติง 



นางณิชกมล กันทาน้อย -ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนก่อนเกิด
ภัย  

เจ้าพนักงานเกษตร         เพ่ือที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตอนนี้ได้เปิดรับการขึ้นทะเบียนในหมู่บ้าน หาก
หมู่บ้าน 

     ต้องการที่จะให้สำนักงานเกษตรไปรับขึ้นทะเบียน ขอให้ผู้ใหญ่บ้านประสานมายัง 

      สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 

นายบดินทร์  ฉ่ำมณี  ๑. ขอแจ้งสถานการณ์ไขเลือดออก จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อันดับ ๑ ของประเทศ 

ผอ.รพสต.ม่วงสร้อย   อำเภอปาย  ตำบลเวียงใต้   ๒๑๕  ราย   ตำบลแม่นาเติง   ๑๐๙   ราย 

   ๒.โรคโควิด ๑๙ ยังต้องมีการควบคุมอยู่ การสวมหน้ากาก ล้างมือเป็นประจำยังคง 

      ต้องปฏิบัติอยู่ 

นายธราพิชัย  แพรแสง -เนื่องจากหมู่บ้านหมอแปง ได้ร่วมกันพัฒนาน้ำตกหมอแปง เพื่อบริการนักท่องเที่ยว 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยจะมีพิธีเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกหมอแปง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางหมู่บ้าน 

   ขอให้ทาง อบต.ช่วยเหลือด้านการจัดสถานที่ เวที เนื่องจากงานนี้ รองผู้ว่าราชการ 

    จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฯ -โครงการปลูกป่าป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ตำบลแม่นาเติง ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านปาง
แปก 

    บ้านไทรงาม  บ้านในของ   รวมพ้ืนที่ ๕๗  ไร่ ทางเจ้าหน้าที่จะได้ประสานกับทาง
ผู้นำ 

    หมู่บ้านต่อไป 

นายสุริยัน  สินลี้  -ชาวบ้านฝากถามเรื่องสะพานบ้านไทรงามขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างไร 

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 

นายวรินทร  ศรีวลี -สะพานไทรงาม ตอนนี้เข้าแผนของทางหลวงชนบทแล้ว คาดว่าจะได้ประมาณ ปี 
๖๗ 

รองนายก อบต.แม่นาเติง และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการงบประมาณเกิน ๕๐ ล้าน จะต้องมีการ
จัดทำ 



    รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใช้เวลานานมาก 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ประธานสภาฯ     -นัดประชุมต่อครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕  วาระสองการแปร 

                                    ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๖  

ที่ประชุม       -รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นางวันทนา  สุขเกษม) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

             (นายบำเพ็ญ  คำเขียว) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นายบุญเจริญ ป๋าเมืองมูล  ................................. 
๒. นายสุริยัน  สินลี้   ................................. 
๓. นายพัชรพล  สีวลี  .................................. 

 

 

 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

สมัยสามัญ สมัยที ๓ ประจำปี  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๒ 



วันที่   ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบำเพ็ญ  คำเขียว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายบุญเจริญ  ป๋าเมืองมูล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที ๒ 
๔. นายวสันต์  แสนคำลือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๕. นายสมพันธ์  ซอแอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๖. นายสรพงษ์  โยคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
๗. นายพัชรพล  สีวลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
๘. นายธีรยุธ  อุทธาปา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
๙. นายอุดม  ผดุงฐานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายสุริยัน  สินลี้   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒.  นางวันทนา  สุขเกษม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้ขาดประชุม  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสังวร  ทาอุด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายวรินทร  สีวลี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายเอนก  จันต๊ะคำ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๔. นางสุภรานันท์  สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๕. นายวีระพันธ์  ยาละ  วิศวกรรมโยธา 
๖. นายวีระชัย  สิริโม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 



   -การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เป็นการ
ประชุม 

    ในวาระสอง (การแปรญัตติ)  ของการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ที่ประชุม  -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานสภา อบต. ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑   วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕  

ที่ประชุม  ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   ๑๐ เสียง 

   ไม่รับรอง    - เสียง 

   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

   (ประธานสภาฯ ลงนามในรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 



๕.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๕  

 (วาระ ๒ การแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ  -ตามท่ีประชุมได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

 จำนวน  ๓  วัน ระหว่างวันที่  ๑๗-๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ นั้น คณะกรรมการแปร 

ญัตติได้รายงานเป็นบันทึกว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

 ยื่นเสนอคำแปรญัตติ และได้รายงานให้ประธานสภาฯ เพื่อประธาน สภาฯ จักได้ส่ง
รายงานให้แก่สมาชิกสภาฯ พิจารณา ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม 

ที่ประชุม  -ไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

 พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 

ประธานสภาฯ  - เนื่องจากไม่มีการแปรญัตติในวาระสอง  จึงขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ในวาระสาม การพิจารณา
ให้ 

    ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติ     

 -ให้ความเห็นชอบ จำนวน  ๑๐ เสียง 

   -ไม่เห็นชอบ  จำนวน   - เสียง 

   -งดออกเสียง  จำนวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

ที่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ  สั่งปิดการประชุม และขอให้สมาชิกทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 



 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นางวันทนา  สุขเกษม) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม   

 (นายบำเพ็ญ   คำเขียว)     

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง   

       

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑. นายบุญเจริญ  ป๋าเมืองมูล  ................................. 
๒. นายสุรยัน   สินลี ้  ................................. 
๓. นายพัชรพล  สีวลี  .................................. 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

สมัยวิสามัญ สมัยที ๑  ประจำปี  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๑ 

วันที่   ๑๕   กันยายน   ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบำเพ็ญ  คำเขียว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายบุญเจริญ  ป๋าเมืองมูล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที ๒ 
๔. นายวสันต์  แสนคำลือ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ 
๕. นายสมพันธ์  ซอแอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕ 
๖. นายสรพงษ์  โยคำ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ 
๗. นายพัชรพล  สีวลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗ 
๘. นายธีรยุธ  อุทธาปา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ 
๙. นายอุดม  ผดุงฐานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙ 
๑๐. นายสุริยัน  สินลี้   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒.  นางวันทนา  สุขเกษม  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ผู้ขาดประชุม       -          

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสังวร  ทาอุด   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๒. นายวรินทร  สีวลี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๓. นายสงวน  ศริธิปุก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๔. นายอเนก  จันต๊ะคำ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๕. นางสาวกิ่งกานต์ สิทธิ์ศิริพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
๖. นางสุภรานันท์  สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด 
๗. นายวีระพันธ์  ยาละ  วิศวกรรมโยธา 
๘. นางพีรยา  ธาดาเมทินี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๙. นางสันทะณีย์  ยศธิ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๐. นายวีระชัย  สิริโม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

๑. การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นการเปิดประชุมเพ่ือพิจารณา 

      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  
หากไม่มี 

      ความจำเป็นขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมการประชุมทุกครั้งเพ่ือร่วมกัน 

       พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  ให้เกิด 

       ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ประธานสภา อบต. ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

   สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕  วันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขาได้ 

   ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ที่ประชุม  ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

   งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

   (ประธานสภาฯ ลงนามในรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้ว) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 



   -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

         ๕.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

        (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)  วาระหนึ่ง เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติ 

        งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) 

นายสังวร  ทาอุด -ได้เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 

นายก อบต.  (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑) 

-เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแมน่าเติง มีความจำเป็นต้องตัง้
งบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมขึ้น ทำให้มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้น 

ของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๔๐,๐๐๐  บาท  ทำให้มีความ
จำเป็นต้องตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 

 ๓,๔๐๙,๓๐๐  บาท  

(รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งได้แจกไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม) 



ที่ประชุม  -ได้ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 

    (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)   

ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

   ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑)   หรือไม่ 

 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

   ๕.๒ เรื่องกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

   ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑) 

ประธานสภาฯ  -หารือที่ประชุมเพ่ือกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

   งดออกเสียง   ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน ๓  วัน 
ระหว่าง วันที่  ๑๖-๑๘  กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ที่ทำ
การองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

๕.๓ การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑) 

ประธานสภาฯ  -ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ  -ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 



แม่นาเติงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓-๗ คน โดยเลือกทีละคน โดยมีผู้
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน และให้นำวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาฯมาใช้  

ประธานสภาฯ  -ให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ เชิญเสนอชื่อ 

นายบุญเจริญ ป๋าเมืองมูล-เสนอชื่อ นายธีรยุธ  อุทธาปา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน 

ส.อบต.หมู่ที่ ๔  ๑. นายอนุรักษ์ เผ่าพานิชย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   ๒. นายวสันต์  แสนคำลือ 

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๓ 

 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายธีรยุธ  อุทธาปา เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

นายสุริยัน สินลี้           -เสนอ นายอุดม  ผดุงฐานนท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 

ส.อบต.หมู่ที ๓  ๑.นายวัชรพล  สวีลี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๗   ๒. นายอนุรักษ์  เผ่าพานิชย์ 

   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอุดม ผดุงฐานนท์  เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

นายสรพงษ์  โยคำ -เสนอ นายศรศักดิ์  ศิริโม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ๑๑  โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ 

ส.อบต.หมู่ที่ ๒  ๑. นายสมพันธ์  ซอแอ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  ๒. นายพัชรพล  สีวลี สมาชิก
สภา 

              อบต.หมู่ที่ ๗ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมหรือไม่ 



ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายศรศักดิ์  ศิริโม   เป็น 

    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔   จึงมีมติให้แต่งตั้ง 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 
(เพ่ิมเติม  

                                ฉบับที่ ๑)   ดังนี้ 

 

 

๑. นายธีรยุธ  อุทธาปา    ส.อบต. หมู่ที ๘ 
๒. นายอุดม  ผดุงฐานนท์ ส.อบต. หมู่ที่ ๙ 
๓. นายศรศักดิ์  ศิริโม  ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

                                   ๑๐๙๕ 

ปลัด อบต.แม่นาเติง -ด้วยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน มีโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

    ๑๐๙๕ ตอนก่ิวคอหมา-แม่นะ ระหว่าง กม.๖๔+๖๘๔ – กม. ๑๐๗+๓๘๔ ตั้งอยู่ 

     พ้ืนที่ตำบลแม่ฮ้ี, ตำบลทุ่งยาว, ตำบลเวียงใต,้ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัด 

     แม่ฮ่องสอน ซึ่งสายทางดังกล่าวอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย น้ำปายฝั่ง 

     ซ้ายและขวา ในการดำเนินงานยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 

     สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๗ 

     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจะต้องมีหนังสือแสดงการได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ 



     บริหารส่วนตำบลที่ป่านั้นตั้งอยู่ ประกอบการยื่นคำขอฯ แขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน 

  จึงขอเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง พิจารณาให้
ความ 

   เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย     

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน    ๑๐      เสียง 

     ไม่เห็นชอบ  จำนวน      -        เสียง 

     งดออกเสียง  จำนวน      ๑       เสียง  (ประธานสภาฯ)  

   

      ๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝานน้ำล้นทุ่งม่าน  

                                     พร้อมระบบกระจายน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

          และสิ่งแวดล้อม โครงการภายใต้กรองนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสิ่ง
แวด 

          ล้อมของประเทศ  

ปลัด อบต.แม่นาเติง      -ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
จัดทำ 

          โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

           และบำรุงรักษาน้ำ  ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ 

        ประเทศ  ชื่อโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูฝายทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ   

         บ้านแม่ของ หมู่ที่ ๕  ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



            แม่ฮ่องสอน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

           เพ่ือดำเนินโครงการต่อไป 

ประธานสภาฯ         -ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม          -ไม่มีผู้อภิปราย     

ประธานสภาฯ         -ถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม         - มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน    ๑๐      เสียง 

            ไม่เห็นชอบ  จำนวน      -        เสียง 

             งดออกเสียง  จำนวน      ๑       เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืน ๆ   

       -ไม่มี  

ประธานสภาฯ     -นัดประชุมต่อครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๕  วาระสองการแปร 

                                    ญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม ฉบับที่๑)  

 

ที่ประชุม       -รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น. 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นางวันทนา  สุขเกษม) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

             (นายบำเพ็ญ  คำเขียว) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 



 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๔. นายบุญเจริญ ป๋าเมืองมูล  ................................. 
๕. นายสุริยัน  สินลี้   ................................. 
๖. นายพัชรพล  สีวลี  .................................. 

 

 

 

 


