
                         
                      
 

 
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
ในวันที่  22  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2564 

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  องคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
***************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

   เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้นับองค์ประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
ได้เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ 
และดำเนินการประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
ประธานสภา อบต. สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2564  

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญสม มะโนรพ - เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ใกล้จะหมดวาระ ในวันที่ 30 
ประธานสภาฯ กันยายน 2564 และหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่  

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ
ทำงานเป็นอย่างด ี

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 23  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564  

นายบุญสม มะโนรพ ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญ 

นายแก้ว  วงค์แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ   
ส.อบต. หมู่ที่  4          สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่ 23 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 สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่  2           
เมื่อวันที่ 23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

ระเบียบวาระที่   3 เร่ือง   เสนอเพ่ือพิจารณา  
นายบุญสม มะโนรพ 3.1  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
ประธานสภา  อบต.  แห่งชาติตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  /- ขอเชิญ... 
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- ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. ได้ชี้แจงขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เรียนเชิญครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  
เลขานุการสภา อบต.  ได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ด้วยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงราย (คทช.
จังหวัดเชียงราย) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ป.ส.20) เพื่อ
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาว
ฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา ท้องที่ตำบลดอยฮาง ตำบลแม่กรณ์ ตำบลห้วยชมภู อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อท่ี 9,529-1-48 ไร่ 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พิจารณา
แล้ว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการขออนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 14 ก (6) 
เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นที ่ป่านั ้นตั ้งอยู ่ จึงได้เสนอเพื ่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์             
ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ  - ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ชี้แจงรายละเอียด ญัตติ เรื่อง  
ประธานสภา  อบต. ขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งขาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ เรื่อง 
นายก อบต. ขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งขาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หลักการ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ได้รับหนังสือจากสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายในฐานะเลขานุการคณะ  

/ว่าด้วย... 
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อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงราย (คทช.จังหวัดเชียงราย) ประสานขอนำเรื่อง
การจัดการที ่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ          
ป่าแม่ลาวฝั ่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา ท้องที ่ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย เข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้า
ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 14 ก (6)  

เหตุผล 

  เพื่อให้การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกลา่ว
ข้างต้นเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ - ขอเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย              
ประธานสภา  อบต. ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

น.ส.ศิริลักษณ์ ผัดผ่อง -  เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ข้าพเจ้า น.ส.ศิริลักษณ์ ผัดผ่อง ตำแหน่ง 
นักวิชาการป่าไม้ฯ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงราย สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาลดความเลื่อมล้ำให้กับ
ประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน จึงได้จัดทำโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตั้งแต่ปี 
2558 ถึงปัจจุบัน ในส่วนของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา 
ท้องที่ตำบลดอยฮาง ตำบลแม่กรณ์ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลโป่ง
แพร่ ตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื ้อที่    
9,529-1-48 ไร่ เป็นพื้นที่เชิงรุกที่ทางรัฐบาลกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 
2564 จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ในส่วนของเนื้อที่ 9,529-1-48 ไร่ เป็นพื้นที่ของตำบลแม่กรณ์ จำนวน 
1,994 ไร่ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10,หมู่ที่ 12 ในการขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในวันนี้เพื่อขอความเห็นชอบในการ
เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนเรื่องว่าใครจะได้ จำนวนแปลง
เท่าไหร่นั้น ณ วันนี้ยังไม่ได้ขอความเห็นชอบในเรื่องนี้ วันนี้จะขอความเห็นชอบในการ
ขอใช้เนื้อที่ก่อน ในเรื่องประชาชนคนใดครอบครองในปัจจุบัน ยังจะได้ครอบครองอยู่
หรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนผู้ครอบครองไปแล้ว และจะได้รับการจัดสรรเท่าไหร่ จะมี
คณะกรรมการอีกชุดที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ และจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
สำรวจอีกครั้งค่ะ 

/- สอบถาม... 
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นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่ ขอเรียนเชิญได้ 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  โครงการคทช. ของบ้านปางกอก หมู่ที่ 9 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  จะมีปัญหาว่าการออกเอกสารไปทับซ้อนพ้ืนที่สาธารณะ ห้วย หนอง คลอง บึง ปัจจุบัน 

 มีการร้องเรียนเรื่องยังไม่เสร็จ อยากให้ทางป่าไม้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบอีกครั้ง เพราะมีบาง
พ้ืนที่ที่ยังเข้าไปสำรวจไม่ถึงหรือไม่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 

นายวรปรัชญ์ ธรรมณีย์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ข้าพเจ้า นายวรปรัชญ์ ธรรมณีย์ ตำแหน่ง 
นายช่างสำรวจฯ นายช่างสำรวจฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เป็นผู้ดำเนินการโครงการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โครงการป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา มีการเดินรังวัดมา
เรื่อย ๆ ปัจจุบันยังไม่เสร็จ ซึ่งแผนงานเราจะใช้แนวทางปฏิบัติผู้ซึ่งทำกินก่อนปี พ.ศ.
2545 โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกลั่นกรอง แล้วนำมาคัดแยกแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ  
เพื่อออกเอกสารคทช. การออกเอกสารในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ออกโดยความลาดชัน 
ของสันเขาใช้ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3,4,5 ส่วนชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น1,2 ซึ่งเป็นพื้นที่    
สูงชัน มีการเดินรังวัดเข้าโครงการแล้วเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้รับเอกสารคทช.ในรอบนี้  
พื้นที่ที่จะออกเอกสารคทช.จะไม่ทับพื้นที่สาธารณะ ไม่ทับพื้นที่ส่วนกลาง หรือแปลง
ปลูกป่าที่มีเงินงบประมาณของรัฐสนับสนุน ต้องเป็นที่ของประชาชนจริง ๆ ไม่มีความ
ขัดแย้ง ถ้ามีความขัดแย้งก็จะระงับไว้ก่อนต้องเคลียร์ปัญหาให้จบและต้องเป็นรอบ
ต่อไป พ้ืนที่ที่ท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9 กล่าวถึงนั้นจะมีการตรวจสอบอีกครั้งครับ 

นายแก้ว  วงค์แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ อยากจะเรียนถามว่ามีบ้านบริวาร 2 ชนเผ่า  
ส.อบต. หมู่ที่ 4  ถ้าออกเอกสารสิทธิ์จะได้รับทุกครัวเรือนหรือเปล่า ถ้ามีการสำรวจขอให้ชัดเจนในการ

แบ่งพ้ืนที่และจำนวนของพ้ืนที่ที่จะได้รับเพราะมีการขยายพ้ืนที่ไปทุกปี 

นายวรปรัชญ์ ธรรมณีย์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ บ้านปางกลางตามแผนที่ ที่แสดงเป็นพื้นที่ 
นายช่างสำรวจฯ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 2 ซึ่งยังไม่ได้รับเอกสารคทช.ในรอบนี้ กระผมได้นำเรียนไปก่อน

หน้านี้แล้วว่าการออกเอกสารสิทธิ์คทช.ในรอบนี้จะเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3,4,5 แต่
พื้นที่นั้นมีการสำรวจรังวัดแล้วประชาชนก็ได้รับสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนในการอยู่อาศัยแล้ว 
แต่การออกเอกสารสิทธิ์คทช. ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ในรอบนี้ครับ 

นางปีทอง ปู่แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ฝากเรื่องการออกสำรวจบ้านหนองเขียว 
ส.อบต. หมู่ที่ 12 น่าจะมีการระบุรายชื่อประชาชนที่ได้รับและชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1,2,3,4,5 ว่ามีใคร

ได้รับบ้าง ที่ผ่านมาไม่ได้มีการสร้างความเข้าใจให้ประชาชน เมื่อมีการสำรวจประชาชน
ไปรอ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเลย 
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นายวรปรัชญ์ ธรรมณีย์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  บ้านหนองเขียว เป็นเจ้าหน้าที่ชุด 
นายช่างสำรวจฯ ปฏิบัติงานเข้าไป มันเป็นพื้นที่ที่มีแปลงปลูกป่าของหลวงแล้วจะไม่มีการเดินสำรวจ   
 รังวัดให้ ซึ่งมันทับซ้อนกัน ประชาชนจะอยู่โดยอนุโลมได้ ดังนั้นถ้าในหมู่บ้านอยู่ใน 

แปลงปลูกป่า สวนป่า อุทยาน วนอุทยาน มีงบประมาณของภาครัฐสนับสนุนแล้ว 
 ถึงแม้จะอยู่ชั ้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3 จะไม่มีการรังวัดให้อย่างแน่นอน เพราะไม่เข้า

หลักเกณฑ์ในการออกเอกสารสิทธิ์คทช. ไม่ว่าจะเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1,2,3,4,5 
ถ้ามีงบประมาณของภาครัฐสนับสนุนแล้ว ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ครับ 

นางศศิธร เครือวงค์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอเรียนถามทางป่าไม้ว่าก่อนการเข้า 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 สำรวจพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือไม่ 

นายวรปรัชญ์ ธรรมณีย์ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ถ้าจะมีการสำรวจรังวัดเจ้าหน้าที่จาก 
นายช่างสำรวจฯ  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย จะส่งหนังสือถึง นายอำเภอเมืองเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านทราบทุกครั้ง และประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านก่อน
ลงพื้นที่ ส่วนของบ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 มีการเข้าสำรวจรังวัดพื้นที่ครั้งแรกปี พ.ศ.
2554 และเมื่อปี พ.ศ. 2561 ก็ได้เข้าร่วมการประชุมของหมู่บ้าน ขอยืนยันว่ามีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างแน่นอนครับ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เนื่องจากทางป่าไม้ฯ ขอความเห็นชอบ  
นายก อบต. ในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเรื่องอ่ืน ๆ นั้นให้เป็นไป

ตามขั้นตอน  ส่วนวันนี้เป็นการขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครับ 

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือเพ่ิมเติม              
ประธานสภา  อบต. หรือไม่  

 - เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพ่ิมเติมในเรื่องใด ๆ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  
 พิจารณาแล้ว มีมติฯ ดังนี้    
      เห็นชอบ       จำนวน      21     เสียง 
      ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -      เสียง 
      งดออกเสียง   จำนวน       1      คน 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งขาติ พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

น.ส.ศิริลักษณ์ ผัดผ่อง -  เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นักวิชาการป่าไม้ฯ แม่กรณ์ที่ไดม้ีมตใิห้ความเห็นชอบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีโครงการลักษณะแบบนี้ใน 
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 พ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ คงจะได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายบุญสม มะโนรพ 3.2   เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา  อบต.    (พ.ศ. 2566 – 2570)  

    - ขอเชิญเลขานุการสภาอบต. ได้ชี้แจงระเบียบการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
      ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เรียนเชิญครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  
เลขานุการสภา อบต. ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566- 2570) ตามขั ้นตอนและ

วิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อนำมากำหนดแนวทางการ จัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย โดยนำข้อมูลพื ้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  มา
พิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17,18 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นแล้วจึงได้
เสนอเพ่ือให้สภาได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ  - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภา  อบต.  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขอเรียนเชิญครับ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ เรื่องพิจารณาร่าง 
นายก อบต. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  18  แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  ก่อนปีงบประมาณถัดไปซึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566  - 2570)  ต้องจัดทำหรือทบทวนให้เสร็จสิ้นภายใน  
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เดือนตุลาคม  2564  และข้อ 17 (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  นั้น 

เหตุผล 
บัดนี ้  ร ่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ได้ผ่านการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570)  ต่อไป 

นางเมธาพร พรมปัญญา   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอชี้แจงรายละเอียดของ ญัตติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี้ค่ะ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา จำนวนโครงการ 15 โครงการ งบประมาณ 
9,960,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ 15 โครงการ งบประมาณ 9,960,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการ 80 โครงการ 
งบประมาณ 10,365,000 บาท 
2.  แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนโครงการ 15 โครงการ งบประมาณ 1,750,000 
บาท 
รวม จำนวนโครงการ 95 โครงการ งบประมาณ 12,115,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
1.  แผนงานการศึกษา จำนวนโครงการ 83 โครงการ งบประมาณ 21,955,000 บาท 
2.  แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 
3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนโครงการ 25 โครงการ งบประมาณ 
10,000,000 บาท 
4.  แผนงานสาธารณสุข จำนวนโครงการ 60 โครงการ งบประมาณ 4,825,000 บาท 
5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนโครงการ 3 โครงการ งบประมาณ 
30,000 บาท 

/รวม จำนวน... 
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รวม จำนวนโครงการ 176 โครงการ งบประมาณ 36,910,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจำนวนโครงการ 116 โครงการ งบประมาณ 
10,945,000 บาท   
2. แผนงานงบกลาง จำนวนโครงการ 15 โครงการ งบประมาณ 86,250,000 บาท 
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวนโครงการ 10 โครงการ งบประมาณ 750,000 
บาท 
4.  แผนงานสาธารณสุข จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท 
5.  แผนงานการเกษตร จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท 
6.  แผนงานการรักษาความ สงบภายใน จำนวนโครงการ 45 โครงการ งบประมาณ 
1,150,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ 196 โครงการ งบประมาณ 100,095,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และย่ังยืน 
1.  แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนโครงการ 56 โครงการ งบประมาณ 10,810,000 
บาท 
2.  แผนงานการเกษตร จำนวนโครงการ 45 โครงการ งบประมาณ 950,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ 101 โครงการ งบประมาณ 11,960,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการบริหาร 
1.  แผนงานบริหารทั่วไป จำนวนโครงการ 65 โครงการ งบประมาณ 10,300,000 
บาท 
รวม จำนวนโครงการ 65 โครงการ งบประมาณ 10,300,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 651 โครงการ งบประมาณ 181,170,000 บาท 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนโครงการ 210 โครงการ งบประมาณ 
2,148,378,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ 210 โครงการ งบประมาณ 2,148,378,000 บาท 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการ 10 โครงการ 
งบประมาณ 22,745,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ 10 โครงการ งบประมาณ 22,745,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 
4,445,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 4,445,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 
5,885,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ  5 โครงการ งบประมาณ 5,885,000 บาท 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
โครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 315 โครงการ งบประมาณ 79,406,560 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง 
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6และ GMS 
1.  แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนโครงการ 8 โครงการ งบประมาณ 1,560,000 
บาท 
2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนโครงการ 207 โครงการ งบประมาณ 
49,346,560 บาท 
3.  แผนงานการเกษตร จำนวนโครงการ 95 โครงการ งบประมาณ 27,000,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ  310 โครงการ งบประมาณ 77,906,560 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
1.  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 
1,500,000 บาท 
รวม จำนวนโครงการ  5 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ  315 โครงการ งบประมาณ 79,406,560 บาท 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ 

/2.  แผนงาน... 
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1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวนโครงการ 15 โครงการ งบประมาณ 
5,750,000 บาท 
2. แผนงานการศึกษา จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 150,000 บาท  
3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวนโครงการ 10 โครงการ 
งบประมาณ 5,500,000 บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณ 37,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ  31 โครงการ งบประมาณ 11,585,000 บาท 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
1. แผนงานการศึกษา จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท 
2. แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 16,500,000 
บาท 
รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ  10 โครงการ งบประมาณ 21,500,000 บาท 
- สรุปรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มีเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายบุญสม มะโนรพ - ตามท่ีท่านนายกอบต.ฯ ท่านปลัดอบต. และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงมา  
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม/เพิ่มเติม ในเรื่องดังกล่าวอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ     

ไดค้รับ 

 - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ อนุมัติหรือไม่   
  อนุมัต ิ         จำนวน      21    เสียง 
  ไม่อนุมัต ิ จำนวน       -     เสียง 
     งดออกเสียง    จำนวน       1     คน 
มติที่ประชุม - มีมติอนุมัต ิ

ระเบียบวาระที่  4         เร่ือง อื่น ๆ 

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. เรียนเชิญได้ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านที่ได้  
นายก อบต.                 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการในแผนพัฒนา       

มีความสำคัญเป็นการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนตำบลแม่กรณ์ ขอบคุณมากครับ  
 

/- เรียนประธาน... 
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 - การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และผู้บริหารอบต. จะมีขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564 และเริ่มรับสมัครในวันที่ 11- 15 ตุลาคม 2564 ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีสมาชิก
สภาอบต.เพียงหมู่บ้านละ 1 ท่านเท่านั้น ขออวยพรให้ทุกท่านที่จะลงรับสมัครเลือกตั้ง
ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา  
เลขานุการสภา อบต. อบต.และนายกอบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น ขอนำเสนอความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง ให้กับผู้บริหารอบต.และสมาชิกสภาอบต. ดังนี้  
 วันเลือกตั้ง วันที่  28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08. 30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 สถานที่รับสมัคร  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
- จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 1 คน 
- การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นเขตเลือกตั้ง 
- เขตเลือกตั้งมีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง 
หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ ประกอบด้วย 
1. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นบุคคลซึ ่งไม่ต้องมีบ ัตร
ประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อม
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ 
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์จำนวน 2,500 บาท  
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 33 รูป 

 6.  หลักฐานการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
(กรณีที ่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกำหนดคุณสมบัติ
เพ่ิมเติม) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษ ี2561 ปีภาษี 2562 ปีภาษ ี2563 เว้นแต่เป็น
ผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการ
ไม่ได้เสียภาษ ี

/8. หลักฐาน... 
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8. หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 13 คน 
การเลือกตั้งให้ถือเขตของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีเขตเลือกตั้ง 13 เขต
เลือกตั้ง 
หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ประกอบด้วย 
1. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู ้สมัครรับเลือกตั ้งเป็นบุคคลซึ ่งไม่ต้องมีบ ัตร
ประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อม
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
2.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ 
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอบี จำนวน 1,000 
บาท 
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง 
ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 9 รูป 
6. หลักฐานการศึกษา (ถ้าม)ี พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน  3 ปี นับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้น
แต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่ง
การไม่ได้เสียภาษี 
8. หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐาน
หรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น 
- ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอให้ท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาที่จะลงสมัครรับ
เลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยครับ 

นายชลิต สมรูป - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ กระผมนายชลิต สมรูป ตำแหน่งหัวหน้า 
หัวหน้าสำนักปลัด    สำนักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชาของสำนักปลัด ประกอบไปด้วยงาน บริหารงานทั่วไป  

งานพัฒนาชุมชน งานนโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานกฎหมายและคดี   
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และงานธุรการ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่

ได้ให้ความร่วมมือในปฏิบัติงานร่วมกันมา บางครั้งการทำงานอาจจะไม่ได้รับความ 

/สะดวก... 
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 สะดวก ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขออวยพรให้ทุกท่านที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้ง
ประสบความสำเร็จและได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งครับ 

นายยุทธนา ชูศรีโฉม - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  กระผมนายยุทธนา ชูศรีโฉม ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมา ได้รับความ

ร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ถ้ากระผมและน้อง ๆ กองช่าง ได้กล่าวล่วงล้ำท่าน      
ขออภัยท่านด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้ ถ้ามีอะไรที ่จะประสานงาน ติดตาม 
สอบถาม สามารถติดต่อกับกระผมได้เหมือนเดิมขออวยพรให้ทุกท่านที่จะลงรับสมัคร
รับเลือกตั้งประสบความสำเร็จและได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งครับ 

นางนงนุช ศรีธิ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  ดิฉันนางนุงนุช ศรีธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการกองคลัง กองคลัง ตลอดระยะเวลา 9 ปี เป็นระยะเวลาที่รวดเร็วมาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้

ช่วยกันดูแลเจ้าหน้าที่ อนุมัติงบประมาณต่าง ๆ และช่วยสนับสนุนงานของกองคลัง 
ขอบคุณท่านนายกอบต. และคณะผู ้บริหาร ที ่ได้ให้โอกาสได้ทำงานที่ไม่เคยทำ 
มอบหมายงานสิ่งแวดล้อมและงานขยะในชุมชน ได้ร่วมงานส่วนราชการและองค์กร  
ต่าง ๆ มากมายมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และไปศึกษาดูงานสถานที่หลากหลาย 
หวังว่าคราวหน้าจะได้กลับมาร่วมงานกันอีก ขออวยพรให้ทุกท่านที่จะลงรับสมัครรับ
เลือกตั้งประสบความสำเร็จและได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งค่ะ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ย้ายมาที่อบต.แม่กรณ์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม  
เลขานุการสภา อบต. 2563 ได้ทำหน้าที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาอบต.  ที่ผ่านมา 

การทำงานได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี งานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถ้าท่านได้กลับเข้ามาร่วมงานกันคงจะได้สานต่องานกันอีก ขออวยพรให้ทุก
ท่านที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่อยู่ในใจของประชาชนและ
ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งครับ 

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

    - ไม่มีผู้ใดสอบถาม  

นายบุญสม มะโนรพ - ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ทุกท่าน 
 ที่ได้ร่วมงานกันมาขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและโชคดีครับ  
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  - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ข้าพเจ้าฯ จึงขอปิด      
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 
ประจำปี  2564 ในวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   ทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี ้

เลิกประชุมสภาฯ เวลา   11.30  น. 

          ลงชื่อ                      ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
             (นายบดินทร์  หงษ์หิน) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
 

หมายเหตุ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ไม่ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี  2564 ในวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เพราะเหตุพ้น
วาระของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7  กันยายน 2564 
และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2564 ทำให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์พ้นจากตำแหน่ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 


