
                         
                      
 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 

ในวันที่ 22 เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้นับองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วได้  
เรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และ
ดำเนินการประชุมสภา  ต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
ประธานสภา อบต. สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2564    

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายบุญสม มะโนรพ - เนื่องจากเอกสารการประชุมมีการแก้ไขขอเชิญผอ.กองช่าง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  

นายยุทธนา ชูศรีโฉม - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ รายละเอียดเอกสารตามท่ีได้ส่งให้กับสมาชิก  
ผอ.กองช่าง ญัตติ หน้า 1 เรื่องการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 1. โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำพร้อมพนังกันดิน บ้านปางกอกหมู่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ยาว 
89.00 ม. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดพร้อมป้ายโครงการ เป็นเงิน 210,300.00 
บาท  แก้ไขเป็น 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 
ปริมาณงาน คสล. ยาว 89 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดพิกัดเริ่มต้น
โครงการ NE51213,2193579 พิกัดสิ ้นสุดโครงการ NE571186,2193499 พร้อมป้าย
โครงการ เป็นเงิน 210,300.00 บาท 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร ื ่อง ร ับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที ่  1 ครั ้งที่  1 เม ื ่อว ันที ่  16           
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  

นายบุญสม มะโนรพ - ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต.  ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญ 

นายธรรมนูญ บุญเหมือน  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัย  
ส.อบต.หมู่ 10               สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ปรากฏว่ารายงานการ

ประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว มีจุดที่ตอ้งแก้ไขจำนวน 5 จุด  
   - หน้า 3 ระเบียบวาระท่ี 2 บรรทัดประธานสภา อบต.  เลขานุการสภาแก้ไขให้ถูกต้องเป็น

เลขานุการสภาฯ  
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 - หน้า 4 ระเบียบวาระที่ 3 บรรทัดประธานสภา อบต. ขอเชิญลขานุการสภาฯ แก้ไขให้
ถูกต้องเป็น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

 - หน้า 5 บรรทัดประธานสภา อบต. ได้ชี้แจ้ง แก้ไขให้ถูกต้องเป็น ได้ชี้แจง  
 - หน้า 5 บรรทดัปีทอง ปู่แสง เสนอให้ยืนยัน  แก้ไขให้ถูกต้องเป็น เสนอให้ยืนยัน 

- หน้า 16 บรรทัดที่ 6  1 มีนาคม 2564 แก้ไขให้ถูกต้อง เป็น 10 มีนาคม 2564 

นายบุญสม มะโนรพ - เมื่อคณะกรรมการได้ชี้แจงปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดจำนวน 5 จุด ให้ฝ่ายเลขานุการสภา 
ประธานสภา  อบต. อบต. แก้ไขให้เรียบร้อยตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานฯ ได้ชี้แจง  จึงขอมติที่ประชุม

สภาฯ เพ่ือรับรอง รายงานการประชุมสภา อบต.แม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ขอมติครับ 

 เห็นชอบ       จำนวน      22    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    จำนวน       -     เสียง 
 งดออกเสียง   จำนวน       1    เสียง 
ที่ประชุม - มีมติรับรอง  

ระเบียบวาระที่  3   ญัตติ เรื่อง   การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายบุญสม มะโนรพ – ขอเชิญนายกอบต.ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ 
ประธานสภา อบต.          

นายรัติพงศ์ เทพสุภา  เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติการโอนงบประมาณ 
นายกอบต. ตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 

หลักการ 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  ความว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
เหตุผล 

 ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามที่ได้รับแจ้งจากราษฎรในพื้นที่ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 , บ้านปางริมกรณ์ 

หมู่ที ่ 10 และบ้านป่าสักทอง หมู่ที ่ 13  ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  เรื่อง ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ  (ตามสำเนาหนังสือจากหมู่บ้าน     
ที่แนบมาพร้อมนี้) และกองช่างได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนประมาณราคาดังรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 
ปริมาณงาน คสล. ยาว 89 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดพิกัดเริ่มต้น
โครงการ NE51213,2193579 พิกัดสิ ้นสุดโครงการ NE571186,2193499 พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบท่ี อบต.กำหนด สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4/2 บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบล
แม่กรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 210,300.00 บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสาม
ร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 
2. โครงการงานก่อสร ้างผนังป ้องกันตลิ ่งพ ัง พร ้อมขุดลอกเศษว ัชพืชลำเหม ือง
สาธารณประโยชน์ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้างผนัง คสล.สูง  1.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร พร้อมขุดลอกเศษวัชพืช สถานที ่ก่อสร้าง ลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ บ้านปางกอก หมู่ที ่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เป็นเงิน 79,500.00 บาท  (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตาม
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 

 3. โครงการขยายเขตวางท่อประปาภูเขาห้วยน้ำริน บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10  
ปริมาณงาน ฝายคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อพีวีซี ยาว 1,940.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 
10 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 269,200.00 บาท (สอง
แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่
แนบมาพร้อมนี้) 

 4. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13  
ปริมาณงาน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร จำนวน 3 ถัง พร้อมวางท่อระยะ 464.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง      
บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 
495,500.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้) 

 5. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible Pump) 
 ขนาด 3 แรงม้า ขนาดท่อ 2 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 14 ใบพัด ไฟฟ้า 380 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ 

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านปางกอก หมูที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด และส่วนราชการเจ้าของโครงการ/งบประมาณ ได้ทำการสืบ 

 /ราคา... 
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ราคาจากผู้ประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ราย เพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสม และ  
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด (รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)                                                          

 6. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  
ชนิดหัวปั๊มทำจากสแตนเลส 5.5 แรงม้า ขนาดท่อ  1 1/2  -  21/2   นิ้ว ไฟฟ้า 380 โวลท์ 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  ซึ่งนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้
ตรงกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหา และตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านปางกอก 
หมู ่ท ี ่  9 และส่วนราชการเจ ้าของโครงการ/งบประมาณ ได ้ทำการส ืบราคาจาก
ผู้ประกอบการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อให้ได้ราคา และคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
(รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)  

รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ทั้งสิ้น  จำนวน  
1,119,500.00 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนลดงบประมาณ  จำนวน  1,119,500.00 บาท   (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้   
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6  ตามข้อบัญญัติฯ หน้า  250  จำนวน  
225,600 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 251  
 จำนวน 339,800 บาท 

    3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนฯ ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 221   
 จำนวน  520,000 บาท 

    4. ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลฯ  ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 95 
     จำนวน  25,910 บาท 
    5. ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ตามข้อบัญญัติฯ หน้า  153  จำนวน  8,190 บาท 

รวมโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งสิ้น จำนวน  
1,119,500.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายบุญสม มะโนรพ - ตามท่ีนายกอบต.ฯ ได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม /เพ่ิมเติม ในเรื่อง  
ประธานสภา อบต. ดังกล่าว อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญได้  

นายธรรมนูญ บุญเหมือน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอทราบเพ่ิมเติมข้อมูลในตาราง หน้า 8 ตรง  
ส.อบต.หมู่ 10 โครงการของหมู่ 7 ไม่ครบถ้วน 

 /โครงการของหมู่ 7... 
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นายยุทธนา ชูศรีโฉม - โครงการของหมู่ 7 ไม่ครบถ้วน ชี้แจงรายละเอียดตามที่ ท่านสมาชิกสอบถาม เนื่องจาก 
ผอ.กองช่าง ข้อมูลพิมพ์ไม่ครบ ที่ถูกต้องคือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
นายบุญสม มะโนรพ -เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้ว ไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   
ประธานสภา อบต. อนุมัต ิ         จำนวน      22    เสียง 
    ไมอ่นุมัต ิ จำนวน       -      เสียง 
    งดออกเสียง    จำนวน       1     เสียง 
ที่ประชุม - มีมติอนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่ง 
นายกอบต.  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
นายบุญสม มะโนรพ - ขอเชิญนายกอบต.ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ 
ประธานสภา อบต.          
นายรัติพงศ์ เทพสุภา  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความ 
นายกอบต. เห็นชอบในการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช 2484  
หลักการ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความประสงค์จะดำเน ินการ
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บริเวณท้องที่บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 
13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านดังกล่าว
ได้ใช้น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำบนผิวดินซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชากรในพ้ืนที่ ที่มี
จำนวนถึง 496 คน หรือ 220 ครัวเรือน จึงทำให้หมู่บ้านประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ใช้ในการอุปโภค – บริโภคทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของปัญหาดังกล่าวจึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่พื้นที่ที่จะดำเนินการนั้นอยู่ในเขตป่าไม้  
จึงต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการ 
เหตุผล 

  การยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 นั้น จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ประกอบ ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
จึงขอเสนอต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพื ่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ต่อไป 

นายบุญสม มะโนรพ - ตามท่ีนายกอบต.ฯ ได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม /เพ่ิมเติม ในเรื่อง  
ประธานสภา อบต. ดังกล่าว อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญได้  

 /ไม่มีผู้ใด... 
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นายบุญสม มะโนรพ - ไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   
ประธานสภา อบต. เห็นชอบ         จำนวน      22    เสียง 
    ไมเ่ห็นชอบ  จำนวน       -      เสียง 
    งดออกเสียง     จำนวน       1     เสียง 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายบุญสม มะโนรพ - ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งในที่ประชุมขอเรียนเชิญครับ   
ประธานสภา อบต. 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา   - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต. ทุกท่านที่ได้อนุมัต ิ
นายก อบต.                 ให้ตั้งจ่ายรายการใหม ่
  - ฝากกองช่างประสาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 เรื่องการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อจะ

ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

 - เรื่องการได้รับการสนับสนุนรถเกรดเดอร ์รถบดอัด ของอบจ.เชียงราย ในช่วงนี้ได้เข้า 
ดำเนินการ ในพื้นที่หมู่ 10,4,12  ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาอบต.ในพื้นที่ ดูแล
และอำนวยความสะดวกให้ด้วย 

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาชุมชน  
ปลัดอบต.  เรื่อง การรับโอนทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวย

ความสะดวก ของบ้านแม่สาด หมู่  4 ได้นำเร ียนนายกอบต.และปรึกษาเจ้าหน้าที่              
ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบก่อนถึงจะนำเข้าที่ประชุม
สภาเพ่ือขอความเห็นชอบรับโอน 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา    - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ สำนักงานพัฒนาชุมชนได้มีหนังสือแจ้งความ  
นายก อบต.  ประสงค์การส่งมอบทรัพย์สิน ให้ทาง อบต.รับมอบและดูแล เห็นควรให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะทำการรับมอบทรัพย์สิน 

นายแก้ว วงค์แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ได้รับมอบทรัพย์สินจากพัฒนาชุมชนเป็นอาคาร 
ส.อบต. หมู ่ 4            และซุ้ม อาคารเป็นอาคารโล่งและซุ ้มเพิ ่งก่อสร้างเสร็จ ถ้าสมาชิกสภาอบต. ร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดี 

นางปีทอง ปู่แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอบคุณนายกอบต.ที่ได้ประสานงาน  
ส.อบต. หมู่ 12             รถเกรดเดอร ์รถบดอัด จากอบจ.เชียงรายเข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือหมู่ 12 แต่ยัง 

 
                                /มีบางพ้ืนที่... 
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มีบางพื้นที่ ที่รถเกรดเดอร์เข้าไม่ได้ ถ้าเป็นรถไถจะเข้าไปดำเนินการได้ฝากให้ท่านนายก
อบต. ประสานงานกับทางอบจ.เชียงรายให้ด้วย 

นายบุญสม มะโนรพ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ 
ประธานสภา อบต. ขอเสนอให้แต่งตั้ง สมาชิกสภาอบต.จำนวน  5 ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.เสนอ 

นางปีทอง ปู่แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เสนอ นางสุจินต์ ศรีคำ ส.อบต.หมู่ 5, 
ส.อบต. หมู่ 12   นายสมคิด ไชยชมภู ส.อบต.หมู่ 5 และนายแก้ว วงค์แสง ส.อบต.หมู่ 4 

นายวรพล กันธุระ - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เสนอ นายสมบูรณ์ วรรณโน ส.อบต.หมู่ 3 
ส.อบต. หมู่ 11            

นางปีทอง ปู่แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เสนอ ประธานสภาอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต. หมู่ 12   ตรวจสอบ 

นายบุญสม มะโนรพ - ได้คณะกรรมการครบแล้วจะเข้าตรวจสอบเมื่อใด  
ประธานสภา อบต.   

นายบดินทร์ หงษ์หิน - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตอนนี้ประสานขอเอกสารบัญชีครุภัณฑ์จากทาง 
ปลัดอบต. พัฒนาชุมชน ถ้าได้รับเอกสารครบถ้วนจะนัดหมายคณะกรรมการอีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจำนวน 5 ท่าน 

 1.นายบุญสม  มะโนรพ ประธานสภาอบต. 
2.นางสุจินต์ ศรีคำ ส.อบต.หมู่ 5 

 3.นายสมคิด ไชยชมภู ส.อบต.หมู่ 5  
 4.นายแก้ว วงค์แสง ส.อบต.หมู่ 4 
 5.นายสมบูรณ์ วรรณโน ส.อบต.หมู่ 3 

นายสมศักดิ์ จันทร์ทา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.  
ส.อบต. หมู่ 9 ที่ได้อนุมัติโครงการรางระบายน้ำของ หมู่ 9 ส่วนเรื่องน้ำปัจจุบันแก้ไขโดยการสูบน้ำกรณ์ 

มาใช้ แต่น้ำไม่สะอาด อยากให้ทางอบต.เร่งดำเนินการจัดหาปั๊มซับเมอร์ส โดยเร็วด้วย 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ กระผมรู้สึกเห็นใจชาวบ้านเป็นอย่างมาก จะเร่ง  
นายกอบต. ดำเนินการ ให้โดยเร็ว 

นายธรรมนูญ บุญเหมือน  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอบคุณท่านนายกอบต.ที่ได้ประสานงาน  
ส.อบต.หมู่ 10               รถเกรดเดอร์ รถบดอัดของอบจ.เชียงราย มาปรับเกรดถนนให้ ตอนนี้พบปัญหาท่อประปา 
 แตกจำนวนหลายจุดคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเร่งดำเนินการแก้ไขให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ 

                 /- เรียนประธานสภา... 
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นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ในเรื่องรถไถของหมู่ 12 ต้องประสานงานกับ  
นายกอบต. ทาง อบจ.เชียงรายอีกครั้ง เป็นการประสานงานใหม่ น่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง  

นายแก้ว วงค์แสง - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีท่านนายกอบจ.เชียงรายได้แถลงนโยบาย  
ส.อบต. หมู่ 4              ไว้มีเร ื ่องการแก้ไขปัญหาเรื ่องน้ำขอฝากท่านนายกอบต.ได้ติดตามเรื ่องอ่างเก็บน้ำ        

บ้านแม่สาด เนื่องจากมีโอกาสที่น้ำแม่สาดจะไม่ไหลในวันข้างหน้าถ้าไม่รีบดำเนินการเรื่อง
กักเก็บน้ำไว้ 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ เรื่องอ่างเก็บน้ำแม่สาดกระผมได้ติดตามให้  
นายกอบต. ตลอด กับทางอบจ.เชียงราย จะช่วยประสานให้อีกครั้ง     

น.ส.สร้อยเพชร ไชยลังกา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ได้มีหนังสือแจ้งทางอบต. เรื่องท่ี 
ส.อบต. หมู่ 1 ชาวบ้านร้องเรียนโรงงานโฟรเซ่นฟูดส ์ส่งกลิ่นเหม็น ได้รับความเดือดร้อนเป็น 

 อย่างมาก ขอให้เร่งดำเนนิการตรวจสอบด้วย 

นายรัติพงศ์ เทพสุภา - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ กระผมรับทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
นายกอบต. เร่งดำเนินการตาม ขั้นตอน และตรวจสอบโดยเร่งด่วนแล้ว  

นายบุญสม มะโนรพ - สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภา อบต. เรียนเชิญได้ 

ที่ประชุม   - ไม่มีผู้สอบถาม 

ประธานสภา อบต. - เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ข้าพเจ้าฯ จึงขอปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564       
ในวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ์ คณะผู ้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

เลิกประชุมสภาฯ เวลา   11.00  น. 

ลงชื่อ          บดินทร์  หงษ์หิน     ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
             (นายบดินทร์  หงษ์หิน) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 

ลงชื่อ    ธรรมนูญ  บุญเหมือน         ลงชื่อ         วรพล กันธุระ       ลงชื่อ        ปีทอง   ปู่แสง   
        (นายธรรมนูญ  บุญเหมือน)                 (นายวรพล กันธุระ)                  (นางปีทอง   ปู่แสง) 
   คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ  
  

/ขอรับรองว่า... 
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ขอรับรองว่าสภาอบต.แม่กรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้แล้วในการประชุมสมัย.........................
สมัยที่.............ครั้งที่...............เมื่อวันที่....................................................  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

          ลงชื่อ      บุญสม   มะโนรพ  ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ                                          
 (นายบุญสม   มะโนรพ) 

                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
 

                    


