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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 (สมัยแรก) ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันที ่12  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   
เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายมนตรี ธาราจ ารัสสุข   ประธานสภา 
2. นายวิฑูรย์ โชคสุวรรณคีรี  รองประธานสภา 
3. นายวิชัย ตระสักกานน  สมาชิกสภา หมู่ที่  1  
4. นายวิทยา  ถาวรสิงขร   สมาชิกสภา หมู่ที่  2  
5. นายวัชสันต์  ชวลิตกิจสถาน   สมาชิกสภา หมู่ที่  4  
6. นายสรพงษ์ ธาราหรรษา  สมาชิกสภา หมู่ที่  3  
7. นายอินทร วัฒนเลิศกิจ   สมาชิกสภา หมู่ที่  3  

       ( ว่าที่ร้อยตรี  เกษมจี้ปุ๊ด)    เลขานุการสภา อบต.  
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา หมู่ที่  5  
2. นายบุญชัย   กวินกตเวที   สมาชิกสภา หมู่ที่  5 

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. นางสาวจินดา  สารค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
7. นางสรินนา  ถาปิงยศ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บรรจุใหม่)  
8. นายธาวิน   ระวังการ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(บรรจุใหม่)  
9. น.ส.นภาภรณ์   เวชกิจ   เจ้าพนักงานพัสดุ (บรรจุใหม่)  
10. นายเกียรติชัย   สะอาดรักธรรม ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา  
11. นางสาวจินตนา  ตระสักชลาศัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

-/ เมื่อที่ประชุม....... 

   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               ขุน
แม่ลาน้อยท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวรายงานมีจ านวนสมาชิกสภามาประชุมทั้งหมด  7  ท่าน       ไม่มา
ประชุม 2 ท่าน ได้แก่   

1. นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา หมู่ที่  5  
2. นายบุญชัย   กวินกตเวที   สมาชิกสภา หมู่ที่  5 

    - พร้อมได้เชิญนายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
และได้กล่าว เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  - กล่าวสวัสดีทักทายสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้มาร่วมประชุมทุกคน แจ้งว่า           ตาม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2561  มี
มติที่ประชุมก าหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี           พ.ศ.2562  
เริ่มตั้งแต ่ 1-15 กุมภาพันธ์  2562 ระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน นั้น   
-บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้ก าหนดวันประชุมวันนี้ที่          
13  กุมภาพันธ์ 2562  เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  ประจ าปี 
พ.ศ.2562  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือขอ
พิจารณาข้อราชการอ่ืน ๆ ตามระเบียบต่อไป  

ที่ประชุมสภา   -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ปี พ.ศ.2561   
    เมื่อวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน  2561    
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 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ประธานสภา  เรียนเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย(เจ้าหน้าที่ งบประมาณ)             

ได้ชี้แจงเหตุผล  
 

-/ ปลัด อบต........ 
 
ปลัด อบต.  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยมีความจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณ

ราย จ่ า ย ป ระจ าปี  งบ ป ระม าณ  2 5 6 2  เพ่ื อ ม า เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ด า เนิ น งาน                  
จ านวน  4  รายการ  เนื่องจากบางรายการตั้ งงบประมาณรายจ่ายไม่ เพียงพอ                   
ต่อการด าเนินงาน   

 เลขานุการสภา  ข้อระเบียบกฎหมาย  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 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 

            ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่



3 
 

ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น ข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ต้อง น ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม ข้อ 15 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

ปลัด อบต.   - ในการนี้ก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงรายละเอียด
โครงการ ขอเรียนเชิญ  

นส.ปิยะนันท์ ฯ   - โครงการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลขุนแม่ลาน้อย (การจัดซื้อถังขยะและ  
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ)    จัดท าที่วางถึงขยะแต่ละประเภท)  
    เหตุผล  
  ตามหนังสือที่ มส 0023.10/ว 017 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562  อ าเภอแม่ลาน้อยได้

แจ้งการซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน    
 

-/ แยกก่อนทิ้ง.... 
 
          “แยกก่อนทิ้ง” เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ            พ.ศ.

2562  แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564)            โดย
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกับพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ระดับประเทศประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561  ท าเนียบ
รัฐบาล โดยรงรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ า น้ ากลับมาใช้ใหม่  
สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน กระทรวงมหาดไทย
ได้แจ้งว่าเพ่ือให้ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” และแจ้งให้จังหวัดใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ไป
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 
มีนาคม 2562 

  จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ไปขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ รายละเอียดปรากฎตามแผนปฏิบัติการที่ได้แนบเสนอ
มาให้แต่ละท่านด้วยนี้แล้ว  

     ข้อ 1. การจัดกิจกรรมเริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนแม่ลาน้อยด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อ 2. หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) 
  ข้อ 3. การจัดท าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว)  
  ข้อ 4. การจัดท าถึงขยะแยกประเภทในท่ีสาธารณะ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
  ข้อ 5. การประกาศเก็บขนขยะ (ก าลังต่อเนื่องจากข้อที่ 4.)  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย โดยงานสาธารณสุ ขและ

สิ่งแวดล้อมส านักปลัด ก็จะได้ด าเนินตามโครงการเพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ 
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ด้วยการจัดซื้อถึงขยะและจัดท าที่วางถึงขยะแต่ละประเภท เป็นการสนองนโยบายของรัฐ 
และเป็นการด าเนินการตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งให้กับแต่ละหมู่บ้าน รวม 5 หมู่บ้าน  
เป็นเป้าหมายในการด าเนินการร่วมกัน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี            

 
-/ ตามข้อบัญญัติ...... 

      
      ตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานสาธารณสุขงบด าเนินงาน         ค่าใช้

สอย โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
5,000.00 บาท (ห้าพันบาท)  ซ่ึงงบมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครง 

ปลัด อบต.  - จึงขอความเห็นชอบต่อในที่ประชุมสภาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาและเห็นชอบ
ในการขอโอนเงินงบประมาณ รายละเอียดดังนี้  

1. โอนลดจาก (ส่วนส านักปลัด) 
         แผนงานบริหารงานทั่วไป  
        งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเบี้ยกันดาร  
        ตั้งไว้ 216,000.00 (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
        โอนลด -40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
        เพื่อ โอนเพิ่มไป  
        แผนงานสาธารณสุข  
       งานบริหารทั่วไป  
       งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
       “โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน”   
        ก่อนโอน ตั้งไว้          5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   
        โอนเพิ่ม              +40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
        หลังโอนรวมเป็นเงิน 450,000.00 บาท (สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

ประธานสภา   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้เสนอโครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือท า
การจัดซื้อถึงขยะและจัดท าที่วางถึงขยะ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้แต่ละท่านได้
พิจารณาแล้ว หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ได้โปรดยกมือพ้นเหนือศีรษะค้างไว้  

มติที่ประชุมสภา  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างเป็นเอกฉันท์  
    จ านวน 6 เสียง   
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)  
    (ลา) ไม่มา  2  เสียง  
 

-/ ปลัด อบต....... 
 

ปลัด อบต.  เรื่องการจัดท าขยะเปียก เราต้องท าความเข้าใจกับชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้านด้วย            ขอ
ความร่วมมือมายังสมาชิกสภาทุกที่  ได้ช่วยชี้แจงและท าความเข้าใจให้ข้อมูลให้กับ
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ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย  ส าหรับสมาชิกสภาทุกท่าน จ าเป็นต้องมีถึงขยะไว้ในครัวเรือน
ทุกท่านเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน จึงขอความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย  

ปลัด อบต. เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้บริการประชาชนและเกิดความคล่องตัวในขณะปฏิบัติงาน จึงขอ
ความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน  3  รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงานจ าแนกเป็นส่วนดังนี้  

  โอนลดจาก  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส่วนส านักปลัด)  
        งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเบี้ยกันดาร  
        ตั้งไว้ 216,000.00 (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
   โอนเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (ส่วนส านักปลัด)    
        แผนงานบริหารงานทั่วไป  
        งบลงทุน  
        ค่าครุภัณฑ์  

1) เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ป ริ้ น เ ต อ ร์  brother Inkjet                  
MFC-T810w เครื่องพิมพ์อิงค์แทงค์มัลดิฟังก์ชั่น  

- พิมพ์สี/ขาวด าสูงสุด 23/27 แผ่นต่อนาที  พิมพ์สีด าได้
สูงสุด 6500 แผ่น พิมพ์สีได้สูงสุด 5000 แผ่น 

- ความเร็วในการพิมพ์ 12/10 ipm  
-  สแกน / ถ่ายเอกสาร / แฟกส์  
-  เชื่อมต่อไวร์เลส Mobile Print  และอีเธอร์เน็ต  
- พร้อมถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติและถาดกระดาษ

มาตรฐาน รองรับได้ 150 แผ่น พร้อมซองใส่กระดาษ 
ด้วยมือด้านหลัง  

- ราคา เครื่องละ 7,490.00 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน)  จ านวน 3 เครื่อง   

       -/รวมเป็นเงิน..... 
 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 22,470.00บาท (สองหม่ืนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ                 
บาทถ้วน-)  

2) เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร ขนาดกลาง 
จ านวน 1 ตู้ ราคา 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

   ขอโอนลดจาก (ส่วนส านักปลัด)   
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเบี้ยกันดาร  
   ตั้งไว้ 216,000.00 (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
  เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (ส่วนโยธา)  
   -แผนงานเคหะและชุมชน  
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   -งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน  
         3) -เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ จ านวน 1 หลัง 

 - ราคา 5,500.00 บาท    

 ปลัด อบต.  - รวมงบประมาณที่ต้องขอโอนครั้งนี้ เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 73,470.00 (เจ็ดหม่ืน
สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
- หลังโอนเงินคงเหลือ 142,530.00 บาท (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ 
บาทถ้วน) 

มติที่ประชุมสภา  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างเป็นเอกฉันท์  
    จ านวน 6 เสียง   
    งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)  
    (ลา) ไม่มา  2  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพื่อทราบ  
ปลัด อบต.  เรื่อง มาตราป้องกันหมอกควันและไฟป่า มีมาตรการก าหนดวันเวลาให้ท าการเผาตั้งแต่

วันที่ 1 มีนาคม –  30 เมษายน 2562 ประจ าทุกปี ก าหนดเวลาห้ามท าการเผาห้วง
เวลา คือ ช่วงเช้าตั้งแต่ 10.00 – 11.00 น. รอบบ่าย ห้ามเผาเวลา 14.00 – 15.00 
น. และ รอบดึกห้ามเผาในเวลา 22.00 – 23.00 น. และ เวลา 02.00 – 03.00 น.  

-/ เนื่องจากในห้วง...... 
 
 เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าวนี้ เป็นช่วงที่ดาวเทียมได้เคลื่อนมายังเวลานั้นเพ่ือจัดพิกัดจุด

ฮอตสปอร์ตแต่ละพ้ืนที่   

นายก อบต.  มาตรการการป้องกันการเผาป่าขอความร่วมมือผู้น าชุมชนทุก ๆ หมู่บ้านด้วย ร่วมด้วย 
ช่วยกัน เนื่องจากเป็นนโยบายระดับจังหวัดและท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย  

ประธานสภา  เห็นควรให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาตรการป้องกันไฟป่า 

นายก อบต.  เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ ก็จะมอบหมายให้จ่าเอกยงยุทธ สกุลประกายพร เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบงานในส่วนนี้  ให้จัดเตรียมป้าย โดยจะให้เป็นภาษาท้องถิ่นกับภาษาไทยกลาง 
คู่กัน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อ่ืน ๆ   
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร  
นายก อบต.  แจ้งเรื่องขอความเห็นชอบการจัดตั้ งสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลขุนแม่ลาน้อย               

ของโรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ คาทอลิก การศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.1-3) และร
ระดับตอนปลาย (ม.6) พร้อมหอพักรองรับเด็กนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ไกลนอกพ้ืนที่ไม่
สามารถเดินทางไปกลับได้  

  เหตุผล  
          เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลได้เห็นความส าคัญด้านการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนประกอบกับต้องการพัฒนาเห็นเด็กไทยเยาวชนลูกหลานของพ่อแม่        พ่ีน้อง
ต าบลขุนแม่ลาน้อยได้รับการศึกษา รู้เท่าเทียมเหตุการณ์ แต่ด้วยเพราะบริบทพ้ืนที่ต าบล
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ขุนแม่ลาน้อยอยู่ไกลสถานศึกษาหลายแห่ง ท าให้ผู้ปกครองจ าเป็นต้องส่งลูกหลานไปเรียน
ที่ไกลบ้านไกลครอบครัว เดินทางไกลและล าบากกัน โดยเฉพาะในห้วงฤดูฝนก็จะเห็นว่า
การเดินทางไม่สะดวกสร้างความล าบากให้กับเด็กเรียนและผู้ปกครองเป็นประจ าทุกปี  

   องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยอยากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการให้กับประชาชน จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา พร้อมนี้ได้ท าการประชาคมกับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านมีมติเห็นด้วยให้มีการจัดตั้งสถานศึกษา “โรงเรียนเอกชน”สงเคราะห์
คาทอลิกในเขตต าบลขุนแม่ลาน้อย ซึ่งได้รับแนวทางการด าเนินงานจากคณะกรรมการ 

-/ ถ้าไม่มีขอปิด...... 
 
   ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจ าปี                พ.ศ. 

2562 ไว้เพียงเท่านี้  

ปิดประชุม  เวลา  12.30 น.  
  

 (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                    ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                (เกษม  จี้ปุ๊ด)  
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
  
 (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 

ตรวจถูกต้อง 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้  เมื่อ
วันที่ 12 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562    เห็นว่าถูกต้องแล้ว 

 

                                ลงชื่อ                                       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                       ( นายวิฑูรย์  โชคสุวรรณคีรี) 
 

 
                                ลงชื่อ                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม    
                                         ( นายวิชัย  ตระสักกานน) 
 
                               ลงชื่อ                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายสรพงษ์  ธาราหรรษา)  
  

การรับรองรายงานการประชุม 

.............................................รบัรอง.................................................................................................. 
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   (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
          ( นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  


