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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  พ.ศ.2565 
วันที่  29 มีนาคม 2565  เวลา 09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
    
   ผู้มาประชุม 
                          

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมาย
เหตุ 

1 นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร    ประธานสภา อบต.ฯ โกสินทร์  เจริญธนสาคร  ม.2 
2 นายสุรศักดิ์  จิตเกษมวนา  รองประธานสภา อบต.ฯ   สุรศักดิ์  จิตเกษมวนา ม.4 
3 นายวิชัย  ถาวรสิงขร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 วิชัย  ถาวรสิงขร  
4 นายไชยยา  รับพรนิรันดร์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ไชยยา  รับพรนิรันดร์  
5 นายยอดชาย  คุณาวัชระกุล    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ยอดชาย  คุณาวัชระกุล  
6 นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวีรศักดิ์  ชาญวิริยะ   นายก อบต.ฯ วีรศักดิ์  ชาญวิริยะ  
2 นายพรชัย  ยิ่งกว่าผู้พิชิต   รองนายก อบต.ฯ พรชัย  ยิ่งกว่าผู้พิชิต  
3 นายชูชัย  เจริญพันธุ์คีรี  รองนายก อบต. ฯ ชูชัย  เจริญพันธุ์คีรี  
4 นายอนุศักดิ์  ปัญญาพรเลิศ   เลขานุการ นายก อบต. อนุศักดิ์  ปัญญาพรเลิศ  
5 นางสาวอรุณรัตน์  วัฒนไกรลาศ  นักจัดการงานทั่วไป  อรุณรัตน์  วัฒนไกรลาศ  
6 นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตา  เจ้าพนักงานธุรการ สุรีย์รัตน์  นันตา  

   
เริ่มประชุมเวลา     09.00 น. 
เลขานุการสภา อบต.  -เมื่อสมาชิกสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ 

ประธานสภา อบต. ขุนแม่ลาน้อย  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป  

ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิด
ประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา         - เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านได้ 

ระมัดระวังตัว หากได้คลุกคลีสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงให้เข้าการตรวจด้วยชุด ATK 
ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในต าบลขุนแม่ลาน้อยเรา  

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

-/ ระเบียบวาระท่ี 2…… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่  ๑ ครั้งที่  ๑ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 เมื่อวันที่  4 มกราคม 2565  ประธานสภา อบต.                     
เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

เลขานุการสภา อบต.  ได้ อ่ านรายงานการประชุ มสภ า อบต .ครั้ งที่ แล้ ว  สมั ยส ามัญ ที่  ๑              
เมื่อวันที่  4 มกราคม ๒๕๖5 อย่างละเอียด  

ประธานสภา อบต.  เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ครั้งที่แล้วอย่าง  
ละเอียด อีกครั้ง ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใดไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้ขอ
มติที่ประชุมเพ่ือ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ  

มติที่ประชุมสภา อบต.  มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด 6 ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุม
สภา อบต.ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 4 มกราคม  ๒๕๖5 
เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

  - รับรองรายงานการประชุม    6  เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง  
  - ลาประชุม - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  พิจารณา  
ประธานสภา ฯ อบต.  4.1 เรื่อง การพิจารณาอนุ มัติ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  
  -ตามที่ รองนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  ได้ชี้ แจง

รายละเอียด การขอถอนญัตติเรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปแล้วนั้น ขอให้เลขานุการสภา    
ได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องกับการถอนญัตติ ต่อไป 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติ
หรือค าแปรญัตติหรือแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งเป็นเหตุให้
เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือ
จาก การเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัด
เข้าระเบียบวาระการ ประชุมแล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
สภาท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติในชั้น คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าสู่ระเบียบ
วาระ หรือค าแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่อยู่ในบังคับของวรรค
หนึ่ง 

 
-/ ประธานสภา........ 
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ประธานสภา     - ขอนายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอจ่ายเงินสะสม  
นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ    - เรียนสมาชิกสภา/และผู้เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ทุกท่าน  ขอชี้เหตุผลที่ได้ 
นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย   ขอสภา อบต.ได้ท าการขอเปิดประชุมสภาวิสามัญ ครั้งที่  1 ในวันนี้  
  เหตุผล  
  - เนื่องจากได้เห็นความส าคัญปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพ่ี

น้องประชาชนต าบลขุนแม่ลาน้อย และเห็นว่ายังมีโครงการที่ อบต.เราต้องได้
ด าเนินการสานต่อตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องให้ความส าคัญต่อการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเพ่ือความผาสุกของประชาชน   

  และยังเห็นว่าการด าเนินโครงการบางรายการต้องได้รับการวางแผนที่ชัดเจน
ถูกต้อง ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินโครงการก่อนเพ่ือไม่ให้เกิด
การกระทบกระเทือนให้กับประชาชนขณะด าเนินโครงการ ประกอบกับ
โครงการที่จะด าเนินการเป็นโครงการเร่งด่วน ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  ในห้วง
ฤดูฝนในปี 2564 ประชาชนได้ผลกระทบเสียหายอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก 
ดินโคลนถล่ม  ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางถนน เนื่องจากไม่ได้รับการแก้ไข
เร่งด่วนให้ในขณะนั้นทันที  
-จึงมีความจ าเป็นในการขอเสนอโครงการฯ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการให้กับภาคประชาชน 
- โดยจะขอจ่ายขาดจากเงินสะสม ปีงบฯ 2565  รวมเป็นเงินทั้งหมด 
1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  
   1.โค รงการปรับป รุ งซ่ อมแซมถนน ถมดิ น ลู ก รั งระห ว่าง          
บ้านฟักทอง หมู่ 4 – เขตติดต่อต าบลปางหินฝน (ห้วยน้ าแม่ลา)               
เส้นทางถนนเขตรอยต่อ (ระหว่างบ้านฟักทอง ม.4 – บ้านปางหินฝน               
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  งบประมาณ 200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) 
ปริมาณถนนดินลูกรังกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,344.00 เมตร  
   1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางระหว่าง       
บ้านป่าแก่กลาง หมู่ที่ 3  – บ้านป่าแก่เหนือ งบประมาณ 250,000.- 
(สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4.oo เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74.oo เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 296.oo ตารางเมตร    
 2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางระหว่าง
บ้านป่าแก่กลาง หมู่ที่  3 – บ้านป่าแก่เหนือ งบประมาณ 250,000.- 
บาท (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.oo เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 296.oo ตารางเมตร   

 
               -/ 3.โครงการปรับปรุง......   
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  3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางระหว่าง
บ้านป่าแก่ใต้ หมู่ที่ 3 บ้านอมลาน หมู่ที่ 2 ปริมาณ 250,000.- บาท 
(สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ปริมาณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
4.oo เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 74.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
296.oo ตารางเมตร  
  4 .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่อลอด คสล.เส้นทางลัดไป
บ้านทุ่งพระพร หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ต่อเติมสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 
3.oo เมตร ยาว 4.oo เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 – 1.50 เมตร  งบประมาณ  
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
  5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.เส้นทางระหว่าง
บ้านป่าแก่ หมู่ที่ 3 – บ้านฟักทอง หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ว่างท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด 1.oo เมตร จ านวน 5.oo ท่อนพร้อมวางกล่องเลเบี้ยนช่องน้ า
ลง 
  6 .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่อลอด คสล.เส้นทางเข้า
สวนเกษตรบ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 งบประมาณ  100,000.- บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 – 
1.50 เมตร  

มติที่ประชุมสภา  มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามที่เสนอ  
  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  - รับรองรายงานการประชุม    5  เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง  
  - ลาประชุม – เสียง 

ประธานสภาฯ  4.2 พิจารณา เรื่อง  การขอหมายเลขท้องถิ่น  
นายวีรศักดิ์  ชาญวิริยะ    ขอชี้แจงการขอความเห็นชอบ ลงทะเบียนหมายเลขถนนท้องถิ่น  
นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  วัตถุประสงค์การลงทะเบียน  
   (1) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ทางหลวง 

พ.ศ. 2535 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดังนี้  
   - มาตรา 10 ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา และได้
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น  

   - มาตรา 13 (3) ทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้
ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด  

   (2) เพ่ื อ ให้ ท ราบ ถึ งรายละ เอี ยดของท รัพ ย์ สิ น  (ส ายท าง )                       
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  

   (3) ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

-/ (1) อปท.สามารถ....... 
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    (1) อปท. สามารถก ากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวง 

ท้องถิ่นในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายทางหลวงได้อย่างสมบูรณ ์  
    (2) อปท. มีระบบฐานข้อมูลสายทางหลวงท้องถิ่นที่สามารถ

ใช้วางแผนปรับปรุงและ พัฒนาเส้นทางให้มีมาตรฐานงานทางที่เป็นเอกภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน  

 มติที่ประชุมสภา  รับทราบ / มีมติเห็นชอบ  
  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
 - รับรองรายงานการประชุม    5  เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไม่อยู่ในทีป่ระชุม - เสียง - ลาประชุม – เสียง 

ประธานสภา  4.3 เรื่อง พิจารณาขยายความกว้างถนนหมู่บ้าน   
นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  -ขอชี้แจงรายละเอียดขอความเห็นชอบการขอขยายความกว้างของถนน

หมู่บ้าน  
  -ตามที่ อบต.ขุนแม่ลาน้อยจะได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และโครงการเร่งด่วน ซึ่งบางโครงการที่จะต้องท านั้น จ าเป็นต้องได้
ขอความอนุ เคราะห์ ไปยั งองค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดแม่ ฮ่องสอน                      
ช่วยอนุเคราะห์เป็นเครื่องจักรกลชุดใหญ่กับชุดเล็ก เพื่อน ามาใช้ในการด าเนิน
โครงการตามแผนพัฒนาให้กับ อบต.ของเรา  

  -หากมีการน าเข้าเครื่องจักรกลจาก อบจ.แม่ฮ่องสอนลงมาในพ้ืนที่ต าบล            
ขุนแม่ลาน้อย เส้นทางถนนหมู่บ้านบางจุดไม่สามารถให้รถเครื่องจักรฯ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านเส้นทางจุดนั้นไปได้ เนื่องจากถนน
แคบความกว้างไม่เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายรถ  

  -จึงมีความจ าเป็นขอขยายถนนให้กว้างออกไป เพ่ือรองรับเครื่องจักรกลให้ท า
การเคลื่อนย้ายผ่านไปได ้ไม่ติดขัดอะไร ขอขยายจากเดิมออกไปเป็น 5 เมตร   

มติที่ประชุมสภา  รับทราบ / มีมติเห็นชอบ  
  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
 - รับรองรายงานการประชุม    5  เสียง  
  - ไม่รบัรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง - ลาประชุม – เสียง 
 
 

-/ ประธานสภา...... 
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 ประธานสภา  4.4 การพิจารณา เรื่อง การขอใช้เครื่องจักรชุดใหญ่ขององค์การบริหาร    
                       ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
นายก อบต. ขุนแม่ลาน้อย  -ขอชี้แจงรายละเอียด 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยมีความจ าเป็นต้องได้ขอ

ความอนุเคราะห์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับการ 
ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรชุดใหญ่  (ประกอบไปด้วย รถบด รถน้ า             
รถแม็คโฮ รถดั้ม รถไถ) เพ่ือน ามาใช้ด าเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและโครงการที่ ได้บรรจุไว้ ในข้อบัญญัติ  2565  และหากทาง
หน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอนจะพิจารณาให้การสนับสนุนเครื่องจักรดังกล่าว
แล้ว เห็นควรได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายสภา อบต.ฯ เพ่ืออนุมัติให้น า
เครื่องจักรเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ได้  

  -จึงขอความเห็นชอบจากสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้พิจารณา  

มติที่ประชุมสภา  รับทราบ / มีมติเห็นชอบ  
  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
 - รับรองรายงานการประชุม    5  เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง - ลาประชุม – เสียง 

ประธานสภา  4.5 การพิจารณา เรื่อง  การขอถ่ายโอนถนน(ของกรมทางหลวง)  
นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  ขอชี้แจงรายละเอียด  
  -เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากจะมีการพัฒนาเส้นทางถนนเพ่ือ

เป็นการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเส้นทางสัญจรไปมาให้ได้ความสะดวก 
ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการประชาชน  ด้านงบประมาณที่จะ
น ามาด าเนินโครงการมีขีดจ ากัด เป็นโครงการเกินศักยภาพก็ไม่สามารถจัดท า
โครงการพัฒนาเส้นทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบนั้นอย่างต่อเนื่องได้  

  -ดังนั้น จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาการใช้เส้นทางถนนให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย ถนนดีมีมาตรฐาน  แต่เพราะงบประมาณมีขีดจ ากัดเพราะ
เป็นโครงการเกินศักยภาพ  

  -จึงขอความเห็นชอบจากสภาได้พิจารณาการถ่ายโอนถนนเพ่ือส่งมอบถ่าย
โอนให้เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่พร้อมในด้านงบประมาณที่น ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านถนน คือ (เส้นทางหลักตั้งแต่
บริเวณถนนดอยเจ็ดล้าน ถนนเข้าหมู่บ้านต าบล จึงถึงเขตรอยต่อต าบลปาง
หินฝน)   

-/ มติที่ประชุม...... 
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มติที่ประชุมสภา  รับทราบ / มีมติเห็นชอบ  
  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
 - รับรองรายงานการประชุม    5  เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง - ลาประชุม – เสียง 
  

 ประธานสภาฯ    4.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต 
พื้นที่ป่า 

 - ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้เสนอ ขอนายกฯ
ชี้แจงเพ่ือให้สภาพิจารณาเชิญครับ  

นายก อบต.  - ขอเสนอญัตติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า  

  ตามที่ ได้ รับแจ้ งจากอ า เภอแม่ลาน้อย ตามหนั งสือด่วนที่ สุ ด  ที่  มส 
0023.10/ว 5542 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 แจ้งว่าด้วยกรมป่าไม้ได้
แจ้งการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ อนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้ส่วนราชการที่
เข้าท าประโยชน์ พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ฯ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ภายในวันที่ 
19 ธันวาคม 2563) และมีหลักฐานแสดงผลการพิจารณาให้ ความเห็นจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่  

  -เนื่องจากได้มีหน่วยงานได้มีการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ ป่าไม้ที่ต้องขอ
อนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ดังนี้  

   1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสั งกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรฐกิจและสังคม ผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยได้รับโอนเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งติด
ตั้งอยู่เดิมมานานแล้ว ในพ้ืนที่ต าบลขุนแม่ลาน้อยที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยยังไม่มี
หลักฐานการอนุมัติ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 จึงเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย               
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  

   2. ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค  1 (ล าปาง) จะขอเข้าด าเนิน
โครงการในพ้ืนที่ป่าดังนี้  

    2.1 ติดตั้ งระบบเตือนภัยล่วงหน้า ส าหรับ พ้ืนที่ เสี่ยง
อุทกภัย - ดินถล่ม ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขาสถานีบ้านขุนแม่ลา
น้อย ลักษณะเป็นโครงการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับการตรวจวัด
ข้อมูลระดับน้ า ปริมาณน้ าฝนให้สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้  

 

/- ประธานสภา...... 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ที่ ได้ชี้แจง
รายละเอียดญัตติ ต่อสภาเพ่ือทราบก่อนพิจารณา การขออนุญติใช้พ้ืนที่ป่าไม้ 
มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  

  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาในการขอความเห็นชอบต่อไป  
มติที่ประชุมสภา  รับทราบ / มีมติเห็นชอบ  
  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
 - รับรองรายงานการประชุม    5  เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง - ลาประชุม – เสียง 

 
------------------ เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน --------------- 

เวลา  13.00 น.  
ประธานสภา  - บัดนี้ขอเปิดการประชุมสภารอบบ่ายต่อไป เพ่ือพิจารณาญัติติเพ่ือพิจารณา

ในหัวข้อค้างพิจารณาดังนี้  

ประธานสภา อบต.  4.7 การพิจารณาการติดตามและความคืบหน้าการรับรองข้อมูลขอบเขต  
หมู่บ้าน หน่วยงาน อบจ.แม่ฮ่องสอน  
- เชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงต่อไป  

นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  - เนื่องด้วยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ท าหนังสือ 
แจ้ง เรื่อง  การติดตามความคืบหน้าการรับรองข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน                
เพ่ือเสนอต่อสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  - อบจ.แม่ฮ่องสอนจะได้ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงกิจกรรมปรับปรุงแผนที่
ขอบเขตหมู่บ้านเพ่ือการบริหารจัดการ ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน โดยการร่วมให้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแผนที่
ขอบเขตหมู่บ้าน ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์  และสามารถจัดท าข้อมูลขอบเขต
หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถปรับแก้ขอบเขตหมู่บ้านให้เป็นที่
ยอมรับ  

     - จึงได้เสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณารับรองแผนที่ขอบเขตหมู่บ้าน 

มติที่ประชุมสภา  - มีมติเห็นชอบ  
  เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  - รับรองรายงานการประชุม    5  เสียง  
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
  - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
  - ไมอ่ยู่ในที่ประชุม - เสียง  
 

-/ ประธานสภา...... 
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ประธานสภา อบต.  4.8 พิจารณาเรื่อง การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู            
แหล่งน้ า (ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 ล าปาง)  

นายก อบต.  - กรมทรัพยากรน้ า ภาค 1 ล าปางแจ้งว่าได้ด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ลักษณะโครงการเป็นโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและบ ารุงรักษาน้ า/
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ า  และมีโครงการฯ ที่ต้องด าเนินการขอ
อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ ยวข้อง จึ งได้ เสนอความเห็นชอบต่อสภา                
อบต.ขุนแม่ลาน้อยเพ่ือขอบรรจุแผนโครงการส านักงานทรัพยากรน้ าฯ 
พิ จารณ าเห็ นชอบ ให้ ส านั กทรัพยากรน้ าฯ  ได้ เข้ าด า เนิ น โครงการ                 
“อนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ป่าต าบลขุนแม่ลาน้อย จ านวน  
1 โครงการ  ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างฝ่ายเสริมระบบนิเวศน์ จ านวน  
2  แห่ง ดังนี้  
- แห่งที่ 1 กว้าง 11 เมตร สูง 1.50 เมตร  
- แห่งที่ 2 กว้าง 11 เมตร สูง 1.50 เมตร   

มติที่ประชุมสภา     มีมติเห็นชอบ  
-   เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
-   - รับรองรายงานการประชุม   5  เสียง  
-   - ไม่รับรองรายงานการประชุม -   เสียง  
-   - งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)  
-   - ไม่อยู่ในที่ประชุม - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ  
- ไม่มี  -  

 
ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภา    - สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมในที่ประชุมอีกหรือไม่อย่างไร 

ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565              
ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

 
 ปิดประชุม เวลา   14.25 น. 
                                            
     (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี .... ................................ ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                          (เกษม  จี้ปุ๊ด)  
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 
 
     (ลงชื่อ) .... ....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
        (นายโกสินทร์  เจริญธนสาคร)  
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย                                                                                                                                                                                                     


