




                         
                      
 

 
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
ในวันที่  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565 

    ณ ห้องประชมุอาคารเฉลมิพระเกียรติฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์
***************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        1 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม 

 -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวเรียนเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ ์เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ      
ประธานสภาฯ  สมัยที่  1 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา  
-ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครั้งแรก  ประจำปี 2565               
เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2565  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ในการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  ขอเรียนเชิญ 

น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
ส.อบต.หมู่ที ่3              องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ครั้งแรก  ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เดือน 

มกราคม พ.ศ.2565 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว ไม่มี
ข้อผิดพลาดแต่อย่างใด 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -เมื่อคณะกรรมการได้ชี้แจง รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว ไม่มี 
ประธานสภาฯ ข้อผิดพลาด ท่านสมาชิกสภาอบต.จะขอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  

สภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์       
ครั้งแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2565  

   เห็นชอบ       จำนวน     12         เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จำนวน        -         เสียง 
     งดออกเสียง   จำนวน        1        เสียง 
ที่ประชุม  -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ต่อที่ 
ประธานสภาฯ     ประชุมสภาอบต. 

-ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

 

/-เรียนประธาน… 
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นายบดินทร์ หงษ์หิน  -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ชี้แจง ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ -ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคหนึ่ งและ วรรคสาม       
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโดยไม่มีการลงมติ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
ดังนั้น การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องทำตามแนวทาง
ปฏิบัติดังกล่าว  

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -ลำดับต่อไปเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้แถลงนโยบาย 
ประธานสภาฯ     ต่อที่ประชุมสภาอบต.ครับ 

นายรัติพงศ์  เทพสุภา -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา      
นายกอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ข้าพเจ้านายรัติพงศ์  เทพสุภา ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นผู้ได้รับการ
เลื อกตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ งนายกองค์การบริหารส่ วนตำบลแม่ กรณ์  และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
๒๕๖๒  ข้าพเจ้านายรัติพงศ์  เทพสุภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  
ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความ
ต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.1 ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานให้แก่

สถานศึกษาในพื้นที่เขตตำบลแม่กรณ ์
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและจัดงานวันสำคัญต่างๆ  
    ๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

/๒.๑ ส่งเสริม… 
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๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 

                         ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ๓.๑ ดำเนินการให้มีระบบประปาบาดาลหรือระบบประปาภูเขาให้
สามารถใช้อุปโภค – บริโภค ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการประปา
หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน 

๓.๒ ดำเนินการปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและโซล่าเซลล์ตามถนน 
ตรอก ซอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๓.๓ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า    
ท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 

  ๓.๔ ประสานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับงบประมาณ
ก่อสร้างถนน คสล. /ลาดยาง /แอสฟัลท์ติก รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำ การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว  ประปาขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณเกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กรณ์  

    ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด และสกัดกั้นการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปเพ่ือพัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง  
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้าน

สุขภาพอนามัย  และการรักษาพยาบาล 
๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการ

สังคม และการสังคมสงเคราะห์ รวมถึงกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ 

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออก
กำลังกายและเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแข่งขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มเยาวชน และอ่ืน ๆ  

          ๔.๖ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
          ๔.๗ จัดให้มีการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลแม่กรณ์ 
    ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

๕.๑ จัดให้มีการต่อยอดการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแม่กรณ์โดยใช้
หลักการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ และจะนำวัตกรรมเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ของประชาชนมาปรับใช้ในการจัดการขยะ 

๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ตำบลแม่กรณ์ มีความสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม เป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

/๕.๓ ส่งเสริม… 
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๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น 
แม่น้ำ คูคลอง ป่าไม้ ถนนสาธารณะ ตลอดถึงสถานที่สาธารณะที่สำคัญของตำบล
แม่กรณ ์

          ๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
     

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖.๑ ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก

รวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ให้มีความรู้  
ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบ
บูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ 
อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 

๖.๔ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๖.๕ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ให้
ประชาชนทราบ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนา
อยู่บนพ้ืนฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน 

ข้าพเจ้า นายรัติพงศ์  เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อันทรงเกียรตินี้ว่า 
ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กรณ์ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยยึดประโยชน์และความอยู่ดีมี
สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็นสำคัญ 

    -ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  -สอบถามที่ประชุมสภาฯว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะสอบถาม หรือไม่        
ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญได้    

ที่ประชุม -ไม่มี  
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ระเบียบวาระที่  4   เร่ือง  อื่น ๆ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา  เรื่อง การใหส้ภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พิจารณามอบหมาย 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาอบต.เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงครับ 

นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ได้รับเรื่องจากงานพัฒนาชุมชน 
เลขานุการสภาฯ ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาอบต.

เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  นับตั้งแต่อบต.แม่กรณ์ เป็นผู้ดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นเครื่องมือให้ อปท.เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการ 
โดยความเห็นของคณะกรรมการกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานอ่ืน องค์กรหรือกลุ่มประชาชนเพ่ือให้บุคคลสามารถเข้ าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน  
2 คน มาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แทนตำแหน่งเดิมที่พ้นจาก
ตำแหน่ง เนื่องจากหมดวาระ ตามข้อ 14 (7) พ้นจากความเป็นสมาชิกสภาพของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พิจารณามอบหมายสมาชิก
สภาอบต.เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน  2 ท่าน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) โดยนับอายุวาระต่อเนื่องจากคณะกรรมการท่านเดิม ข้อ 
12 (3) 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  กองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 ท่าน 
 -ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอครับ 

นางศศิธร เครือวงค์ -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเสนอ นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา   
ส.อบต.หมู่ที่ 10 ประธานสภาอบต.  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  ผู้รับรอง   1.น.ส.สร้อยเพชร ไชยลังกา สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์  หมู่ที ่ 1 
      2.นางปีทอง ปู่แสง         สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์  หมู่ที ่ 12 
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นายสมคิด ไชยชมภู   -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเสนอ นางแสงเดือน อุปนันชัย 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส.อบต. หมู่ที่ 13  ประธานสภาอบต.  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
  ผู้รับรอง    1.นายสามารถ ประมวล      สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  7 
       2.นางสาวคนึงนิตย์ ชุมภูศรี  สมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ หมู่ที่  8 

นายรังสรรค์  จันต๊ะปัญญา -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

  -ที่ประชุมได้เสนอครบจำนวน 2 ท่านแล้ว  
 -สรุปว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2 ท่าน ประกอบด้วย 

  1) นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา          ประธานสภาอบต. 
  2) นางแสงเดือน อุปนันชัย     ส.อบต.หมู่ที ่ 13   

    -สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม 
    สภาฯ เรียนเชิญได้   

นายบดินทร์ หงษ์หิน -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ  วันนี้เป็นวันแถลงนโยบายของนายก 
เลขานุการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ต่อสภาฯ และการมอบหมายสมาชิกสภาอบต. 

  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ท่านประธานได้สอบถามท่านสมาชิก
ว่ามีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม ่ 

  -กระผมขอแจ้งเรื่อง การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2565 ของจังหวัด
เชียงราย จังหวัดได้ฝากจำหน่ายสลากกาชาด มีรางวัลจำนวนมากมาย และจะ
ประกาศรางวัลในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญร่วมกันซื้อสลากกาชาดครับ 

  -งานบริหารงานบุคคลและงานกิจการสภา ขอความร่วมมือท่านคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาอบต. นำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน ท่านละ 5 รูป เพ่ือมาใช้ ในการ
ทำบัตรประจำตัว ,ทำทะเบียนประวัติ ,ติดบอร์ด  ขอความร่วมมือเป็นชุดปกติขาว
ครับ 

นายรังสรรค์ จันต๊ะปัญญา -ขอเรียนเชิญท่านนายกอบต. ครับ 
ประธานสภาฯ    

นายรัติพงศ์ เทพสุภา  - เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.  
นายก อบต.  พนักงานอบต. และหัวหน้าส่วนราชการในตำบล ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับ

ฟังนโยบายในวันนี้   
  -ด้วยปัจจุบันจำนวนสมาชิกสภาอบต.ลดลงจากมีสมาชิกสภาทั้งหมด 26 ท่าน 

เหลือเพียง 13 ท่าน เท่านั้น เราจะได้ร่วมมือกันพัฒนาตำบลแม่กรณ์ต่อไปครับ 
   

/-สอบถาม... 




