
                         
                      
 

 
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
ในวันที่  23  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  องคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
***************** 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้นับองค์ประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
ได้เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
และดำเนินการประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2564  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญสม มะโนรพ - ขอเชิญท่านปลัดอบต. ได้นำเรียนการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เลขานุการสภา อบต. (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ .ศ.2559 และ
แก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว              
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขคำผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
หรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้ว ัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่  
2/2564  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (เอกสารปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 13  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564  
นายบุญสม มะโนรพ ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญ 

นายวรพล กันธุระ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ   
ส.อบต. หมู่ที่  11          สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ปรากฏว่า 
 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว ไม่มีข้อผิดพลาด   

นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อคณะกรรมการได้ชี้แจง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีข้อ 
ประธานสภา  อบต. ผิดพลาด ท่านสมาชิกสภาอบต.จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือ

รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่กรณ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1     เมื่อ
วันที่ 13  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

/เห็นชอบ... 
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เห็นชอบ       จำนวน      21    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จำนวน        -     เสียง 
    งดออกเสียง   จำนวน        1     คน 
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว   

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
-พิจารณาวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ 
-พิจารณาวาระ 3 ขั้นลงมติ 

นายบุญสม มะโนรพ   - ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. ได้ชี้แจงระเบียบการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา  อบต.   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  พิจารณาวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ 

  พิจารณาวาระ 3 ขั้นลงมติ ขอเรียนเชิญครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
เลขานุการสภา อบต. ตำบลแม่กรณ์ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 

13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565  และได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพร้อมทั้งได้กำหนดเวลา
เสนอคำแปรญัตติต ่อกรรมการแปรญัตติและระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติ              
ที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้แล้ว นั้น 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 51 กำหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ให้ปรึกษา
เรียงตามลำดับ ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ  
นั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที ่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่  
ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว 
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

/ถ้าขัดแย้ง... 
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ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ ้นในการพิจารณา    
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ
ไว้นั ้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น    
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่
ได้ระงับไว้เท่านั้น 

- ขอเรียนชี ้แจงเพื ่อถือปฏิบัติตามระเบียบและขออนุญาตท่านประธานสภาอบต.      
ให้ประธานคณะกรรมการรับแปรญัตติได้แจ้งผลการรับแปรญัตติครับ 

นายบุญสม มะโนรพ - เรียน คณะกรรมการรับแปรญัตติ ขอให้ท่านนำเรียนต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภา อบต. ท่านใดมาขอแปรญัตติหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ด้วยในนามของประธานคณะกรรมการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 แปรญัตติซ่ึงมีหน้าท่ีรบัคำขอแปรญัตติ ในระหวา่งวนัท่ี 16 - 18 เดือน สิงหาคม 

พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ของทุกวัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า   
ไม่มีผู้ใดมายื่นเรื่องขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือพิจารณาคำแปร
ญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อย 
เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือผู้บริหารฯท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติยืนยันตามร่างฉบับเดิม รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ    

ดังนั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2565 ในวาระที ่  2 จ ึงไม ่ม ีคำแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการใด            
โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ฉบับเดิม ขอบคุณค่ะ 

นายบุญสม มะโนรพ - ตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลการรับเรื่องแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ว่าไม่มีผู้ใดมายื่นเรื่องแปรญัตติแต่อย่างใด  

ดังนั ้น จึงขอมติที ่ประชุมสภาฯ เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  
ขอมติที่ประชุมด้วยครับ    

      เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
/ไม่เห็นชอบ... 



 5 

     ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 วาระที่ 2 

นายบุญสม มะโนรพ  - ตามท่ีประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ มีมติเห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565          
ในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

      เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565 

นายบุญสม มะโนรพ  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
ประธานสภา  อบต.  2. ญัตติเรื่อง ขอโอนเพิ่มงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่  

- ขอเชิญ นายกอบต.  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต. เรื่อง  ขอโอนเพิ่มงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้มีลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

เหตุผล 
ขอโอนเพิ่มงบประมาณ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เนื่องจากเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน จึงขอพิจารณาโอนเพิ่มตามรายการ ดังนี้  
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. เก้าอ้ีสำนักงาน สีดำ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,190 บาท รวมเป็นเงิน 4,380 บาท โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ดังนี้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 59 (W) x 58 (O) x 89-101 (H) cm. 
- ขาเก้าอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ 
- เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน 
- เก้าอ้ีมาพร้อมที่พักแขนให้ความสบายขณะนั่งทำงาน 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
16,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด  ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ ในกรณีที ่ต ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงในกรณีที ่ต ้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB   

                     - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
           - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

                      - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                      - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

          - มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถ ใช ้ ง าน ได ้ ไ ม ่ น ้ อยกว ่ า  Wi-Fi (IEEE 802.11b,g, n, ac) และ 
Bluetooth  

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื ่อง ราคาเครื ่องละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
รายละเอียด ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 

1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b , g , n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563                  
    เหตุผล 

 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ(กองคลัง) 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
 

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอโอนเพิ่มงบประมาณ โครงการฯ 
ดังนี้ 

1. เก้าอ้ีสำนักงาน สีดำ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,190 บาท รวมเป็นเงิน   
2,190 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ดังนี้ 

                  - ขนาดไม่น้อยกว่า 59 (W) x 58 (O) x 89-101 (H) cm. 
                  - ขาเก้าอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ 
                  - เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน 
                  - เก้าอ้ีมาพร้อมที่พักแขนให้ความสบายขณะนั่งทำงาน 

เหตุผล 

 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ(กองช่าง) 
ตามที่ได้รับแจ้งจากราษฎร บ้านแม่กรณ์ หมู ่ที ่ 1 ตำบลแม่กรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่องขอแก้ไขปัญหาถนนที่ใช้สัญจรไปมาของ
ราษฎร เกิดชำรุด ผิวถนนคอนกรีตเดิม มีสภาพ แตกหัก เป็นหลุม เนื่องจากถูกน้ำ    
กัดเซาะ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ที่ใช้ถนนในการสัญจร      
สายทางดังกล่าว เพื ่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ จะเกิดขึ้น            
จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมถนนสายทาง ดังกล่าว โดยเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการของราษฎร  

 

ประกอบกับได้รับแจ้งจากราษฎร บ้านป่าสักทอง หมู่ที ่ 13 ตำบล  
แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่องขอแก้ไขปัญหาถนนที่ใช้สัญจรไป
มาของราษฎร เกิดชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากปัจจุบันเป็นฤดูฝนเกิดน้ำไหลหลาก 
และสภาพผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรัง เมื่อถูกน้ำหลาก น้ำจะกัดเซาะผิวหน้าถนน   
เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำขัง ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ที่ใช้
สัญจรถนนสายดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น            
จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสภาพผิวจราจรสายทาง ดังกล่าว โดยเร่งด่วน และเพ่ือให้เป็นไป
ตามความต้องการของราษฎร นั้น  

กองช่างได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนประมาณราคาดังรายละเอียด 
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอโอนเพิ่มงบประมาณ โครงการฯ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
 ปริมาณงาน  
 

/จุดที่ 1... 



 9 

จุดที่ 1 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตร.ม.) 
จุดที่ 2 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 36.40 ตร.ม.) 
จุดเริ่มต้นโครงการ จุดที่ 1 NE577448,2194519 จุดสิ้นสุดโครงการ 
NE577430,2194514 
จุดเริ่มต้นโครงการ จุดที่ 2 NE577344,2194326 จุดสิ้นสุดโครงการ 
NE577343,2194317 
สถานที่ก่อสร้าง  
จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่การเกษตรของ นางจิ๋น ศิริชุมภู บ้านแม่กรณ์ หมู่ที ่ 1 ตำบล      
แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่การเกษตรของ นางนาง  สง่าวงค์ บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบล   
แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 69,111.32 บาท (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) 
(รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ  พิกัด
จ ุ ด เ ร ิ ่ ม ต ้ น โ ค ร ง ก า ร  NE576160, 2 1 9 5 2 2 7  พ ิ ก ั ด จ ุ ด ส ิ ้ น ส ุ ด โ ค ร ง ก า ร 
NE576106,2195302  สถานที่ก่อสร้าง บ้านนายสาโรจน์ ปัญโยแสง บ้านเลขท่ี 18 ถึง
ถนนสายหลังสำนักสงฆ์ ป่าสักทอง บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย               

งบประมาณ 225,175.22 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมา
พร้อมนี้) 

     3. โครงการจัดซื้อ กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทอรนิกส์ 
     - ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 
 3.1 กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง 
 3.2 กำลังขยาย 30 เท่า 
 3.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร 

3.4 ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร  หรือ 
1 องศา 20 ลิปดา 

/3.5 ระยะ... 
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3.5 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 
3.6 ค่าตัวคูณคงที่ 100 
3.7 ค่าตัวบวกคงที่ 0 
3.8 ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทำงาน + / -3 ลิปดา 
3.9 มีกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลข 
อ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง 
3.10 แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา 
3.11 ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuaracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา 
3.12 ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
3.13 ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
3.14 สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง 
3.15 มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ 
3.16 ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 
3.17 อุปกรณ์ประกอบ 

 - ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
 - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพานหลัง 
 - มีฝาครอบเลนส์ 
 - มีชาร์ทแบตเตอรี่ 
 - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง 
 หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่าน้อยยิ่งดี 

งบประมาณ 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 

 4. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible pump)    
- ขนาด 2 แรงม้า ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 380 โวลท์ 50 เฮิร์ต เครื่องสูบน้ำแบบ
ไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า หรือ 1.1 กิโลวัตต์ ชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส 380 
โวลท์ 50 เฮิร์ต โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้ 

 4.1 เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถใช้ติดตั้งลงในบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ได ้
 4.2 มีตัวเรือนสูบ (Casing)  
 4.3 มีเพลา (Shaft)  
 4.4 มีเช็ควาล์วในตัว 

4.5 เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
(m3/h) 

/4.6 เป็นมอเตอร์... 
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 4.6 เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจุ่มใต้น้ำชนิด 1 เฟสหรือ 3 เฟสแรงดัน 380 โวลต์ (+/-10%) 
50 เฮิร์ต ให้กำลังไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า หรือ 1.1 กิโลวัตต์ ความเร็วรอบระหว่าง 
2,700 ถึง 3,000 รอบ/นาที 

 4.7 มีใบพัด 14 ใบพัด 
 4.8 ขนาดท่อส่งน้ำ 1 ¼ นิ้ว 

งบประมาณ 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)  
รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  421,786.54 บาท  (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพัน
เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)   

เหตุผล 
 ขอโอนเพิ่มงบประมาณ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 ครุภัณฑ์  ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ขอโอนเพิ่มงบประมาณ ดังนี้ 

  1. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network  
 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้

     - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 

 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีขนาด ความกว้าง 60 เซนติเมตร 

- มีขนาด ความยาว 120 เซนติเมตร  
/มีขนาด... 
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 - มีขนาด ความสูง 75 เซนติเมตร  
งบประมาณ 4,900 บาท (สี ่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 

 3. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เก้าอ้ีสำนักงาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 59 (W) x 58(O) x 89-101(H) cm 
 - ขาเก้าอ้ีล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ 

- เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ำ วัดสุหนังเทียม มีที่พักแขน เก้าอ้ีมาพร้อมที่พักแขนให้ความสบาย
ขณะนั่งทำงาน 
งบประมาณ 2,190 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชี
โอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memoryรวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi - Fi (IEEE 802.11b,g,n) และ Bluetooth 
งบประมาณ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 
รวมโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 33,090 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าสิบบาท
ถ้วน) 

/สอบถาม... 
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นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 
 - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  
 พิจารณาแล้ว มีมติฯ  ดังนี้    
     เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบการโอนเพิ่มงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายบุญสม มะโนรพ 3. เรื่อง ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประธานสภา  อบต. - ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องการขอใช้เงินสะสม 

 ขอเรียนเชิญครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง  
เลขานุการสภา อบต. มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ   

การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

   (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว  

   (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื ่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

   (4) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 
 

/ทั้งนี้ให้... 
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   ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
- ขอเรียนชี้แจงเพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบครับ 

นายบุญสม มะโนรพ  - ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง รายงานสถานะเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา  อบต.  ตำบลแม่กรณ์ ขอเรียนเชิญครับ 

นางนงนุช ศรีธิ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอรายงานสถานะเงินสะสมขององค์การ 
ผอ.กองคลัง บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดังนี้ค่ะ 
 เงินสะสมที่สามารถใช้ ณ 16 สิงหาคม 2564                 8,143,573.75  บาท 
 หัก ภาระผูกพันปี 2564            -           บาท 
 เงินสะสมคงเหลือก่อนหักรายจ่ายบุคลากร           8,143,573.75  บาท 
 หัก เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล 3 เดือน  2,866,635.00 บาท 
 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 3 เดือน     685,980.00       รวม  3,552,615.00 บาท 
 เงินสะสมคงเหลือก่อนหักสำรองสาธารณะภัย 10 %        4,590,958.75 บาท 
 หัก สำรองจ่ายสาธารณะภัย 10 %           4,400,000.00 บาท 
  เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได ้     190,958.75 บาท 

- รายละเอ ียดของสถานะเง ินสะสมขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลแม ่กรณ์                   
มีเพียงเท่านีม้ีสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ 

นายบุญสม มะโนรพ - มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ลำดับ 
ประธานสภา  อบต. ต่อไปขอเชิญ นายกอบต.  ได้ชี้แจงเรื่อง ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564   
 ต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ  
นายก อบต. เรื่อง  ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน    

การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 “ข้อ 89” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี ่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที ่เป็น
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ 

/เดือดร้อน... 
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เดือดร้อนของประชาชน ทั ้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  

เหตุผล  
ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เรื่องขอแก้ปัญหาคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค 
ของระบบประปาประจำหมู่บ้าน เนื่องจากระบบกรองน้ำเดิมมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การ
กรองน้ำอุปโภค - บริโภค ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำ
อุปโภค - บริโภค ของระบบประปาหมู่บ้าน นั้น   

จึงขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการปรับปรุง
อาคารหอส่งน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบของระบบประปาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และไม่อาจรองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ได้  หากล่าช้าจะก่อให้เกิดความ
เสียหาย เกิดผลกระทบต่อประชาชน จึงแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

งบประมาณ 185,666 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบหก
บาทถ้วน) (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 

งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 185,666 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพัน
หกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)   

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 
 - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  
 พิจารณาแล้ว มีมติฯ  ดังนี้    
     อนุมัต ิ      จำนวน         21     เสียง 
     ไมอ่นุมัติ    จำนวน          -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 
มติที่ประชุม   - อนุมัติการขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 

นายบุญสม มะโนรพ  4.  เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
ประธานสภา  อบต.  บ้านปางกลาง  
 - ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญครับ 
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นายบดินทร์ หงษ์หิน  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย  
เลขานุการสภา อบต. ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปางกลาง    

   ตามหนังสืออ้างถึง กศน.อำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บริเวณบ้านปางกลางหมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการยื่นขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องแล้ว แต่ปรากฏว่ายังขาดผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ จึงขอ
อนุญาตเพิ่มระเบียบวาระการประชุมเรื่อง การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในวาระการประชุมสภาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์ และตามหนังสือจังหวัดเชียงราย เรื่องขอขยายระยะเวลาในการยื่น
คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำเนินการและผลการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำ
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   
ยื ่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่าไม้ภายใน 120 วัน นับตั ้งแต่ว ันที่
คณะร ัฐมนตร ีม ีมต ิ ให ้ขยายเวลาในการย ื ่นคำขออน ุญาตตามท ี ่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เสนอโดยจะไม่ให้มีการผ่อนผันอีก (สิ้นสุด
การรับคำขอวันที่ 7 กันยายน 2564) 

   จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื ้นที ่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อทราบและ
พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อไป 

   1.ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ ่งได้ยื ่นคำขออนุญาตไว้แล้ว หรือยื่นคำขออนุญาต   
เข้าทำประโยชน์ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการ
ยื ่นคำขออนุญาต ทั ้งนี ้ให้ยื ่นคำขอตามแบบคำขอใช้พื ้นที ่ของส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานขอรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติ   
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ป.ส.17) คำขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน ์หร ืออย ู ่อาศ ัยภายในเขตป ่าสงวนแห ่งชาติ  ตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ป.ส.20) 
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  และคำอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า(ป.84-1)ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามแต่กรณี 

   2.ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นขออนุญาตให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมคำขออนุญาตตามแบบ 

   จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาฯได้ทราบ บัดนี้ถึงขั้นตอนการให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ถ้าทางผู้แทน กศน.อำเภอเมือง
เชียงราย มีรายละเอียดที่จะชี้แจงเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญสม มะโนรพ - ขอเชิญผูแ้ทนจากกศน.อำเภอเมืองเชียงรายไดช้ี้แจงรายละเอียดครับ  
ประธานสภา  อบต. 

นายวีระเดช คำจันทร์วงค์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  กระผมนายวีระเดช คำจันทร์วงค์  
ครู กศน. ตำแหน่ง ครู กศน. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปางกลาง 

หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำหรับภารกิจของ กศน. 
คือการจัดการศึกษาให้กับชาวไทยภูเขา ให้อาชีพ ให้ทักษะ การพัฒนาชุมชน สังคม    
มีการจัดการเรียนการสอนขั ้นพื ้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับผู้ที่ไม่รู้หนังสือ นำเรียนเพียง
เท่านี้ครับ 

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  สอบถามสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4           
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ตั้งอยู่ มีการจัดตั้งพ้ืนที่ตรงไหนในพ้ืนที่ป่าสงวน ขอเจ้าของ

พ้ืนที่อธิบายด้วยครับ 

นายแก้ว วงค์แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ มีการจัดตั้งมานาน            
ส.อบต.หมู่ที่ 4  วัตถุประสงค์คือให้พ่ีน้องชาวไทยภูเขาบ้านปางกลาง ได้เรียนรู้ทันโลก ทันสมัย ได้มีการ

ริเริ ่มและหาช่องทางเพ่ือให้มีการจัดตั ้งศูนย์ฯสถานที่ตั ้งคือบ้านบริวารของบ้าน       
ปางกลาง หมู่ที่ 4 เบื้องต้นมีการประสานกับทางป่าไม้ไว้แล้วสามารถดำเนินการได้ครับ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เรื่องการสร้างศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย  
นายก อบต. ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านปางกลางนั้น การดำเนินการเช่นเดียวกันกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่กรณ์ ทีจ่ะไปก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้กับทางหมู่บ้าน ต้องมีการ    

/ขออนุญาต... 
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ขออนุญาต มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาอบต. เพื่อขอความเห็นชอบก่อนและขอใช้
พ้ืนที่กับทางป่าไม้ต่อไป ดำเนินการก่อนการก่อสร้างเช่นเดียวกัน ปัจจุบันศูนย์การเรียน
ชุมชนฯ ก็มีการจัดการเรียน การสอนอยู่ เพียงแต่ทำให้มีความถูกต้องตามระเบียบ
กำหนดไว้ เมื ่อทาง กศน. ต้องการจะไปของบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืน       
ก็สามารถทำได้ไม่ติดปัญหาในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ครับ  

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 
 - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  
 พิจารณาแล้ว มีมติฯ  ดังนี้    
     เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  
 บ้านปางกลาง 

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. เรียนเชิญได้ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านที่ได้  
นายก อบต.                 ให้ความเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  2565  
 โครงการในข้อบัญญัติมีความสำคัญเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนตำบลแม่กรณ์ 

ขอบคุณมากครับ  

 - การใช้จ่ายเงินสะสมมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของบ้านเวียงหวาย   
หมู่ที ่2 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ในวันนี้แล้ว 
เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการ 

- การของบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลได้
มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างติดตามผล 
- การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด-19 ฝากให้สมาชิกสภาอบต. ทุกท่านได้ติดตาม
ข่าวสารผู้ที่ได้รับเชื้อ หรือที่ต้องกักตัว ว่ามีความต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แล้ว
แจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป 

/เรียนประธาน... 
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นายแก้ว  วงค์แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ท่านนายกอบต. ได้พูดถึงเรื่องการขอ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 งบประมาณถนนเชื่อมระหว่างตำบล แต่พื้นที่บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 มีปัญหาถนนเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้านบริวารถนน  มีความยาวหลายกิโลเมตร ถนนมีการปรับปรุงไปแล้ว   
แต่เมื่อมีฝนตกก็ได้รับความเสียหาย ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้านบริวารและ
ถนนขนส่งทางด้านเกษตร ฝากท่านนายกอบต. พิจารณาด้วยครับ 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ประจำปี 2564 ถนนเชื่อมทุกเส้น บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ยังไม่ได้ดำเนินการ อยากจะ

สอบถามขั้นตอนไปถึงไหนอย่างไร 

นายสมคิด ไชยชมภู - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถนนชำรุดเสียหาย 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 เนื่องจากฝนตกหนัก มีการปรับปรุงโดยการเอาดินไปถมถนนทำให้ดินไหลเข้าบ้าน  

เป็นหลุมเป็นบ่อ 

นายวันชัย อุดแบน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ และท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ที่พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ

ของหมู่ที่ 13 ส่วนเรื่องไฟแดงที่ชาวบ้านแจ้งมาว่าอาจจะได้รับอันตรายนั้น ได้มีการ
อธิบายให้ชาวบ้านไปบ้างแล้วว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะ
ได้รับผลกระทบอะไร 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ถนนทุกเส้นในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ 
นายก อบต.                 ก็มีความสำคัญ ถนนเชื่อมของบ้านแม่สาดไปบ้านบริวารนั้น บางครั้งติดปัญหาเรื่องการ

ขอใช้พื้นที่และการของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ยังไงจะดำเนินการให้ครับ 

 - ส่วนถนนของบ้านปางกอก หมู่ที่ 9 นั้นปัจจุบันติดปัญหาการขออนุญาตจากทางหลวง 
ซึ่งทางอบต.แม่กรณ์ได้ทำหนังสือไปขออนุญาตจากทางหลวงทำทางเชื่อมแต่ยังไม่ได้รับ
การตอบกลับมา ถ้าได้รับการตอบกลับมาแล้วจะเร่งดำเนินการให้ทันที ในระหว่างนี้
มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างติดตามให้อีกครั้งครับ 

 - ขอบคุณส.อบต.สมคิด ไชยชมภู หมู่ที่ 5 ที่ได้แจ้งเรื่องความเดือนร้อนของชาวบ้านมา
มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างไปสำรวจต่อไปครับ 

 - โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำของ หมู่ที่ 13 ก็อยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ถ้า
ได้รับการตอบกลับมาแล้ว ในปีงบประมาณ 2565 ก็สามารถดำเนินการได้ 

น.ส.สร้อยเพชร ไชยลังกา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ได้รับผลกระทบจาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 น้ำประปาขุ่นและมีกลิ่นเหม็น ฝากท่านนายกอบต.แก้ไขปัญหาให้ด้วย 

/เรียนประธาน... 
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นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายก อบต.                 สำรวจว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง 

นายยุทธนา ชูศรีโฉม - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ปัญหาประปาของบ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 
ผู้อำนวยการกองช่าง ถ้าเป็นบ่อเดิมที่ทางทหารมาเจาะให้ น่าจะแก้ไขด้วยการเปลี่ยนท่อดูด แต่ถ้ามีการมอบ

ทรัพย์สินให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์แล้ว สามารถดำเนินการได้เลย
ขั้นตอนคือต้องสำรวจปริมาณน้ำว่ามีเพียงพอหรือไม่ ท่อเป็นท่อ PVC หรือเป็นท่อ
เหล็กและมีความลึกและขนาดใหญ่เท่าใด  

 - หลายหมู่บ้านที่ขอรับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านที่ต้องดำเนินการเอง แต่ถ้าเป็นระบบประปา
ขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ถึงจะดำเนินการได้ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน 
นายก อบต.                 ตำบลแม่กรณ์ ตรวจสอบเรื่องประปาของบ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ว่าได้มอบให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์หรือยัง เพ่ือจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ชาวบ้านที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ถ้ายังไม่ได้รับมอบ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์อาจจะ
พิจารณาขุดเจาะบ่อบาดาลใหม ่

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. สภาฯ เรียนเชิญได้ 

ปรากฏว่า   - ไม่มีผู้ใดสอบถาม  

นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ข้าพเจ้าฯ จึงขอปิดการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  

2564 ในวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

เลิกประชุมสภาฯ เวลา   11.20  น. 

          ลงชื่อ                      ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
             (นายบดินทร์  หงษ์หิน) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 
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ลงชื่อ        ลงชื่อ                 ลงชื่อ          
        (นายแก้ว  วงค์แสง)                         (นายวรพล กันธุระ)                   (นางปีทอง   ปู่แสง) 
   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ   
 

ขอรับรองว่าสภาอบต.แม่กรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งนี้แล้วในการประชุมสมัย.........................
สมัยที่.............ครั้งที่...............เมื่อวันที่...................................................จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                         ลงชื่อ          ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ                                          
 (นายบุญสม   มะโนรพ) 

                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
 


