
1 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันที ่ 11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   
เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

.................................................................................. 

ผู้มาประชุม 

1. นายมนตรี ธาราจ ารัสสุข   ประธานสภา 
2. นายวิชัย ตระสักกานน  สมาชิกสภา หมู่ที่  1  
3. นายวิทยา  ถาวรสิงขร   สมาชิกสภา หมู่ที่  2  
4. นายวัชสันต์  ชวลิตกิจสถาน   สมาชิกสภา หมู่ที่  4  
5. นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา หมู่ที่  5  
6. นายบุญชัย   กวินกตเวที   สมาชิกสภา หมู่ที่  5 

ผู้ไม่มาประชุม  1.นายวิฑูรย์ โชคสุวรรณคีรี   สมาชิกสภา หมู่ที่  1  
   2.นายอินทร วัฒนเลิศกิจ  สมาชิกสภา หมู่ที่  3 
   3.นายสรพงษ์   ธาราหรรษา   สมาชิกสภา หมู่ที่  3  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีรพงษ์  ดีเลิศวุฒิกร   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
2. นายวิรัตน์ ขจรกิตติคุณ   รองนายก อบต.  
3. นายพงษ์สิทธิ์  ธูปประโคม   รองนายก อบต.  
4. นายวีรชาติ อารีกันทร  เลขานุการนายก อบต.  
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตา   เจ้าพนักงานธุรการฯ (ผู้ช่วยเลขานุการสภา)  
6. นางสาวอรุณรัตน์  วัฒนไกรลาศ  นักจัดการงานทั่วไป   
7. นายเกียรติชัย   สะอาดรักธรรม ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา  
8. นางสาวจินตนา  ตระสักชลาศัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

   - เมื่ อที่ ป ระชุมพร้อมแล้ ว  ว่ าที่ ร้อยตรี เกษม  จี้ ปุ๊ ด   ปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบล                   
ขุนแม่ลาน้อย ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวรายงานมีจ านวนสมาชิกสภามาประชุมทั้งหมด  6  ท่าน  ไม่มา
ประชุม 3 ท่าน ได้แก่   
   - พร้อมได้เชิญนายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
และได้กล่าว เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  - กล่าวสวัสดีทักทายสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้มาร่วมประชุมทุกคน แจ้งว่า ตามประกาศ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  มีมติที่ประชุมก าหนดให้มีการประชุมสภา
สมัยสามัญ  สมัยแรก ของปี  พ .ศ.2564  เริ่มตั้ งแต่  1 -15 กุมภาพันธ์   2564 
ระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน นั้น   
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-บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้ก าหนดวันประชุมวันนี้ที่          
11  กุมภาพันธ์ 2564  เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  ประจ าปี 
พ.ศ.2564  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือขอ
พิจารณาข้อราชการอื่น ๆ ตามระเบียบต่อไป  

ที่ประชุมสภา   -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ปี พ.ศ.2563   
    เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม  2563     
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างเป็นเอกฉันท์  
    จ านวน 6 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) ลาไม่มาประชุม 2 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  พิจารณา  
  4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564 และสมัยประชุมสามัญประจ าปี                

สมัยแรกของปี 2565  
ประธานสภา   การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ เลขานุการสภาได้ชี้แจง  
เลขานุการสภา            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

 หมวด  2  การประชุม  ข้อ 21 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี   
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีถัดไป  และระยะเวลาของ           
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

ประธานสภา   -  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ  กระผมขอเสนอแนะในการก าหนดสมัย  ประชุม
สภาสมัยสามัญ ว่าน่าจะอยู่ในกรอบประเด็นดังนี้  การก าหนดสมัยประชุม  สมัยที่  2  
น่าจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายน  เพราะในช่วงนั้นอยู่ในช่วงพิจารณาแผนพัฒนา หรือ
แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี ที่จะต้องผ่านสภา  คณะกรรมการแผนจะต้องด าเนินการในห้วง
นั้น  ส่วนสมัยที่  3  นั้น  น่าจะเป็นช่วงเดือน  สิงหาคม  ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่สภาต้อง
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยู่แล้ว   ล าดับต่อไปก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอ  
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2564   และการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2565   ขอเชิญครับ   

นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช 
-  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  สมาชิกสภา ผมขอ
เสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2564  และก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

   ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
   1.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สองตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2564  มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 
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   2.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สามตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 25564 มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 
   3.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 
   และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   -สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ครับ 

ประธานสภาฯ 
-  ขอขอบคุณท่านสิทธิศักดิ์   กมลวุฒิ เวช  ครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง             
1. ผู้รับรองนายวิฑูรย์ โชคสุวรรณคีรี   
2. นายวัชสันต์  ชวลิตกิจสถาน  
3. นายบุญชัย  กวินกตเวที  
มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ขอเชิญครับ .  
-เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน   สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้ก าหนดสมัยประชุมตามที่ท่าน      
สิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  เสนอมา โปรดยกมือครับ   

  -เห็นสมควรก าหนดสมัยประชุม  จ านวน....6...ท่าน  ไม่สมควร....-......ท่าน  (ไม่มาประชุม 3 ท่าน)  
เป็นอันว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  มี มติเห็นชอบ  ให้ก าหนดสมัยประชุม 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  และก าหนดสมัยประชุม  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  และวันเริ่มการ
ประชุมแต่ละครั้ง  ดังนี้ 

  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
  1.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2564  มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 
  2.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม 2565  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
  3.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2564  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
  และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน ครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 6 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) ลาไม่มาประชุม 2 เสียง   
 

ประธานสภา  4.2 เรื่อง  การพิจารณาเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติต าบลฯ ประจ าปี
งบประมาณ  2564  เชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง    

 เลขานุการสภา  ข้อระเบียบกฎหมาย  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่ และ 3) พ.ศ.2543 
    หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
    ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการ
รายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น อ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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            ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น ข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ต้อง น ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม           
ข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

ปลัด อบต.   - ในการนี้ก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญ  

นางสาวจินตนา  เหตุผล 
ตระสักชลาศัย     - ตามข้อบัญญัติต าบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ.2564  แผนงานเคหะและชุมชน  (หน้า  90-91/110) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  ระบุไว้ว่า  
- “เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 22,000.00 

บาท จ านวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน  หลัก (4 CPU) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน   1  หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache  Memory รวมในระดับ 
(level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 เครื่อง   
(เป็นคุณสมบัติเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ ปี 2562)  

   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
- “เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 22,000.00 

บาท จ านวน  1  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน  หลัก (6 CPU) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน   1  หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache  Memory รวมในระดับ 
(level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 เครื่อง   

   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
 เพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบ คอมพิวเตอร์ ปี 2563  
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- จึงขอความเห็นชอบในที่ประชุมสภาได้โปรดพิจารณาต่อไป  
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบจ านวน 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)ลาไม่มาประชุม 2 เสียง   

ประธานสภา   บัดนี้ ..เวลา 12.05  น. การประชุมสภาได้ผ่านล่วงเลยเวลาแล้ว จึงจะขอพักการประชุม 
สภารอบเช้าไว้เพียงเท่านี้ก่อน  เรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้พักรับประทานอาหาร
กลางวันพร้อมกันและพักตามอัธยาศัย  ก าหนดนัดประชุมรอบบ่ายพร้อมเพียงกันอีกครั้ง
ในเวลา 13.00 น.  ขอเรียนเชิญครับ  

----- พักรับประทานอาหารกลางวัน ----- 

เริ่มประชุมสภา เวลา 13.00 น. 
ประธานสภา   4.3  พิจารณาเรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภา เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
น.ส.อรุณรัตน์     - ชี้แจ้งข้อระเบียกกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
(ปฏิบัติงานแทน นักวิเคราะห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
    - หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) 
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน 
กรรมการ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (๔) 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ (๕) ผู้แทนภาคราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ (๖) 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
หกคน กรรมการ (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ (๘) 
หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 9 กรรมการตาม (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก อีกก็ได 
- เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระเวลาตามระเบียบก าหนดได้หมดลงแล้ว  จึงจะ

ได้ท าการคัดเลือกกรรมการแผนพัฒนาขึ้นมาใหม่  ชุดนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมการชุด
พิจารณาการจัดท าแผน  ทั้งนี้ให้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน  3  ราย  

มติที่ประชุมสภา   -มติคัดเลือก   1.นายวิทยา  ถาวรสิงขร        สมาชิกสภา หมู่ที่ 2  
     2.นายวัชสันต์  ชวลิตกิจสถาน สมาชิกสภา หมู่ที่ 4    
      3.นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา หมู่ที่ 5  

ปลัด อบต.   - เรื่องการทบทวนแผน (2566-2567)   จะท าการทบทวนแผนให้แล้วเสร็จในห้วงเดือน 
ตุลาคม 2564   

น.ส.อรุณรัตน์ ฯ   - อบต.ขุนแม่ลาน้อย จะได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้พ่ีน้องประชาชนแต่ละหมู่ที่ได้ท า 

จนท.นักจัดการงานทั่วไป  การเสนอโครงการ และเป็นการทบทวนแผนพัฒนาเพื่อด าเนินโครงการตามแผน ส าหรับ 
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ปฏิบัติงาน ก าหนดการวันเวลาก็จะได้ท าหนังสือแจ้งให้ทราบอีกต่อไป    

ที่ประชุม   -ทราบ  

ประธานสภา    4.4. พิจารณาเรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อด าเนินโครงการ  
   เรียน นายก อบต.ได้ชี้แจง  
นายก อบต.   -เนื่องจากต าบลขุนแม่ลาน้อยได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาระดับมัธยมขึ้นมาจ านวน 1 แห่ง  

ซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดสอนมัธยมตั้งแต่ชั้น ม.1 เพ่ือเป็นการขยายการศึกษาให้ทั่วถึง          
แก่ลูกหลานเยาวชนพื้นที่ห่างไกลจากสถานศึกษา ให้มีสถานที่ในการเรียนการสอนซึ่งเป็น
ประโยชน์อันสูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่และอ าเภอใกล้เคียงที่เห็นความส าคัญบุตร
ลูกหลานได้มีสถานที่เรียน ได้รับการศึกษาเท่าเทียมทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองและเด็กเยาวชนที่ฝักไฝ่ต้องการความสะดวกในการศึกษาเล่า
เรียนอย่างถาวร   
-แต่ทั้งนี้  สถานศึกษาโรงเรียนลาซาลมีการจัดตั้งขึ้นมา ยังประสบปัญหาขาดแคลน
พลังงานไฟฟ้าในการน ามาใช้ต่อเติมในอาคารสถานศึกษาแห่งนี้  อบต.จึงจ าเป็นต้องจัดให้
มีไฟฟ้าไว้ใช้ในอาคารสถานที่เหมือนสถานศึกษาโรงอ่ืน ๆ  จึงได้จัดท าโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง จากบ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ 1 ถึง โบสถ์คริสคาทอลิกขุนแม่ลาน้อย  ซึ่งต้องได้
เข้าท าประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในการขยายเขตไฟ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ แต่พ้ืนที่ตั้งโครงการตั้งในพ้ืนที่ป่าสงวน 
- ในการจะขอเข้าพ้ืนที่ป่าเพ่ือเข้าท าประโยชน์โครงการใด ๆ ก็ตามทุก ๆ หน่วยงาน/
องค์กร ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกฎหมายตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัด ด้วยการขอ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นนั้น ๆ  ทุกครั้ง  
- องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  จึงได้เสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง   
บ้านขุนแม่ลาน้อย ม.1 – โบถส์คริสคาทอลิก เพ่ือให้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้า 
พ้ืนที่ตั้งป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 1 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา   
-จึงได้ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภา  เพ่ือได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ               
ให้ด าเนินโครงการดังกล่าวนี้ได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารโครงการ/เอกสาร
ภาพถ่ายประกอบโครงการที่ได้แนบมาตามวาระการประชุมพร้อมนี้ให้แล้ว  

มติที่ประชุมสภา  มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 6 เสียง  ไม่มา จ านวน 3 เสียง  งดออกเสียง  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร  
  - ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ. 2564            

ไว้เพียงเท่านี้  

ปิดประชุม  เวลา  13.45 น.  
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 (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                    ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                (เกษม  จี้ปุ๊ด)  
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
  
 
 (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 

ตรวจถูกต้อง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้         
เมื่อวันที่  12  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เห็นว่าถูกต้องแล้ว 

                                ลงชื่อ                                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                       ( นายวิฑูรย์  โชคสุวรรณคีรี) 
 
 
                                ลงชื่อ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
                                         ( นายวิชัย  ตระสักกานน) 
 
                               ลงชื่อ                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายสรพงษ์  ธาราหรรษา)  
  
การรับรองรายงานการประชุม 

.............................................รบัรอง.......................................................................... ............................  
   

   (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
    ( นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 
 


