รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
ผูมาประชุม
๑. นายสุพรรณ
๒. นายนิตย
๓. นายเยาว
๔. นายสวัสดิ์
๕. นายสมใจ
๖. นายผัด
๗. นายอุทัย
๘. นายบุญเรือง
๙. นายบุญยืน
๑๐. นายสําพันธ
๑๑. นายธนศิลป
๑๒. นายจรัส
๑๓. นายปรีชา
๑๔. นายจํานงค
๑๕. นายประสาท
๑๖. นายจันทรดี
๑๗. นายอาธร
๑๘. นายพงศกร
๑๙. นายบุญปน
๒๐. นายหนอแกว
๒๑. นางอรพิน
2๒. นายธัญญา

ไหวคิด
ไมตรีกิจ
ทําไว
คงสมบัติ
จําปาพันธ
ใจออน
มณีวรรณ
มณีวรรณ
เศรษฐานพคุณ
จันทรดีศรี
นาชม
คิดหมาย
ขันตี
พงคกาสอ
แทสูงเนิน
ปมทอง
อดเหนียว
ธรรมกิติชัย
กันไว
บุญทวี
ตัดรัก
แสนมโนวงค

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๑
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๑
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๒
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๒
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๓
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๓
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๔
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๕
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๖
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๖
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๗
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๘
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๘
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๙
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๑๐
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๑๑
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๑๑
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๑๒
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูที่ ๑๒
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

ผูไมมาประชุม
๑. นายนอย
๒. นายสงา

อดเหนียว
ปนทอง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก หมูที่ ๔ (ลาปวย)
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสกุ หมูท ี่ ๙ (ลากิจ)

ผูเขารวมประชุม
๑. นายนพดล
๒. นายประสาร
๓. นายเตา
๔. นางจามจุรี
5. นายอินทร
6. นายไพโรจน
7. นายสมบัติ
8. นางสาวอัญชลี
9. นางสาวจุฑามาศ

เมืองคําบุตร
ประทันยะ
มณีวรรณ
สุมา
ฟุมฟองฟู
กําลังมาก
กันไว
นวลอนงค
นาใส

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนาสํานักปลัด
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
/10.นายพรชัย...

๒
๑0. นายพรชัย
๑1. นางจันทรแกว
๑2. นายผัด
๑3. น.ส.สกุลรัตน
๑4. นางธิตญ
ิ า
๑5. นายสรไกร
๑6. นายสวาท

โลมากูล
สูตรเลข
มีธรรม
สายเรียงกิจ
สูตรเลข
จินดามณี
สูตรเลข

นายชางโยธา
หมูที่ ๖
หมูที่ ๙
หมูที่ ๑๐
นักพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต

ผูสังเกตการณ
- ไมมี

/เริ่มประชุมเวลา...

๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุม นายธัญญา แสนมโนวงค ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ทําหนาที่เลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ผูมาประชุมไดลงลายมือ
ชื่อไว มีสมาชิกเขารวมประชุมทั้งหมด ๒๑ คน ผูไมมาประชุม ๒ คน และมีผูเขารวมประชุม ๑๖ คน จึงใหสัญญาณเรียก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุกเขาหองประชุม พรอมเรียนเชิญนายสุพรรณ ไหวคิด ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแมสุก ขึ้นทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ประธานสภาฯ ไดตรวจดูสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมสุก ไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม เมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดการประชุม และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
นายสุ พ รรณ ไหวคิด

ประธานสภาฯ

นายนพดล เมืองคําบุตร

นายก อบต.แมสุก

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุมทราบ
๑.๑ กําหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
ตามที่ ส ภาองคก ารบริห ารสว นตํา บลแม สุก มีห นั ง สือ ขอเป ดประชุม สภาองคก ารบริ ห าร
สวนตําบลแมสุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔ เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
แมสุกใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และรายงานการกํากับ
ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๔ (ครึ่ ง ป แ รก) โดยขอเป ด ประชุ ม ตั้ ง แต วั น ที่
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วันและอําเภอแจหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา
เปนการจําเปนเพื่อ ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
จึงกําหนดสมัยประชุมวิสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
ตั้งแตวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ มีกําหนด ไมเกิน ๑๕ วัน
๑.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ การติดตามและแผนพัฒนาขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
บั ด นี้ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารสว นตํา บลแม สุ ก
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) หวงเดือนตุลาคม
๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4 ขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
เรียบรอยแลว และไดรายงานใหผูบริหารทราบแลวนั้น
ดังนั้นผูบริหารจึงขอเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุกทราบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น(ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ พอสรุปแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร ดังนี้

/ยุทธศาสตร

๔
เทียบโครงการ(แผน/ขอบัญญัตงิ บประมาณ)
ผลการดําเนินโครงการฯ ตามขอบัญญัติฯ
ที่ปรากฏในแผน ที่ปรากฏในขอบัญญัติ คิดเปน
หวงเดือน
ยุทธศาสตร
(เฉพาะป 2564) ปงบประมาณ 2564 รอยละ
ต.ค.63-มี.ค.64
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
คิดเปนรอยละ
1.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
28
19
67.86
9
47.37
2.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
12
8
66.67
3
37.50
3.การพัฒนาสังคม/ชุมชน
67
35
52.24
18
51.43
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ
10
2
20.00
0
0.00
5.การเมือง-การบริหาร
23
20
86.96
14
70.00
รวม
140
84
60.00
44
52.38

ระเบียบวาระที่ ๒
นายธัญญา แสนมโนวงค
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕6๔
กลาวสรุปรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําป ๒๕6๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕6๔ ใหสมาชิกสภาฯ ไดรับฟง
มีทานใดจะเพิ่มเติมหรือแกไขรายงานอีกหรือไม ? หากไมมีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕6๔ ขอใหยกมือ
มีมติเ ห็น ชอบรับ รองรายงานการประชุ มสภาฯ สมัย สามั ญ สมั ยที่ ๑ ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๔
จํานวน ๒๐ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทูถาม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบ
๔.๑ ญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปประจําปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน 5 รายการ

ประธานสภาฯ
ขอเชิญเจาหนาที่ฯ ไดชี้แจงรายละเอียดครับ
นายนพดล เมืองคําบุตร กลาวคําแถลงขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔
นายก อบต.แมสุก
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ตามที่สํานักงานปลัด/กองตางๆ องคการบริหารสวนตําบลแมสุกไดประมาณการรายจาย ตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๔ ไปแลวนั้น
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจาย
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอ ๓๒ ภายใต ข อบัง คั บ ขอ ๓๙ การโอนเงิ น งบประมาณรายจ ายหรื อ การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลง
คําชี้แจง ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลวใหประกาศ
โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ แลวแจงการประกาศใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบหา
วันสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหแจงแกนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
ดังนั้นจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงรายละเอียดการโอนและขอแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๔ จํานวน ๕ รายการ ดังนี้
/กรณี...

นายนพดล เมืองคําบุตร
นายก อบต.แมสุก

๕
กรณีแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย จํานวน ๑ รายการ
๑.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา สายแมสุก-บานขาม หมูที่ 3 บานศรีบุญเรือง จํานวน ๒ จุด
ดังนี้
- จุดที่ ๑ งบประมาณอนุมัติ ๑๙๘,๙๐๐บาท
ขอความเดิม
เพื่อดําเนินการโครงการโครงการกอสรางรางระบายน้ํา สายแมสุก-บานขาม หมูที่ 3 บานศรีบุญเรือง
ตํา บลแมสุก อํ า เภอแจห ม จั งหวัดลํา ปาง ปริ ม าณงาน ขนาดกว าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร
ยาว 50 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม สุ ก เป น โครงการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ.2561 – 2565) องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําป 2563
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานแนวทางการพั ฒ นาการก อ สร า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการหนา 60

ขอความใหม
เพื่อดําเนินการโครงการโครงการกอสรางรางระบายน้ํา สายแมสุก-บานขาม หมูที่ 3 บานศรีบุญเรือง
ตําบลแมสุก อําเภอแจหมจังหวัดลําปาง ปริมาณงานขนาดกวาง0.60 เมตร สูงเฉลี่ย 0.28 เมตร
ยาว 58 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก ารบริหารสวนตํ า บลแม สุก เป น โครงการตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – 2565) องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําป 2563
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานแนวทางการพั ฒ นาการก อ สร า งสิ่ ง สาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการหนา 60
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากรางระบายน้ําเดิมสามารถใชงานไดอยูแตไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จึ ง ก อ สร า งเพิ่ ม เติ ม ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถระบายน้ํ า ได มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น การโอนครั้ ง นี้
เปนอํานาจของสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมสุก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒9 และขอ ๓๒

- จุดที่ ๒ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท
ขอความเดิม
เพื่ อ ดํ า เนิ น การโครงการปรั บ ปรุง รางระบายน้ํ า สายแม สุ ก -บ า นขาม หมู ที่ 3 บ า นศรี บุ ญ เรื อ ง
ตําบลแมสุก อําเภอแจหมจังหวัดลําปาง ปริมาณงาน ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน
2 จุ ด พร อ มวางท อ พี วี ซี ยาวรวม 72 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลแมสุกเปนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ.2561 – 2565) องคการบริหารสวน
ตําบลแมสุก ประจําป 2563 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแนวทางการพัฒนาการกอสราง
สิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการหนา 47

ขอความใหม
เพื่ อ ดํ า เนิ น การโครงการปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ํ า สายแม สุ ก -บ า นขาม หมู ที่ 3 บ า นศรี บุ ญ เรื อ ง
ตํ า บลแม สุก อํ า เภอแจ ห ม จั ง หวั ดลํ า ปางปริ ม าณงาน ขนาดกว า ง 0.60 เมตร สู ง 0.60 เมตร
ยาว 6 เมตร วางทอพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบล
แมสุกเปนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ.2561 – 2565) องคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ประจํ า ป 2563 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานแนวทางการพั ฒ นาการก อ สร า ง
สิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการหนา 47
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากรางระบายน้ําเดิมเกิดน้ําทวมขังไมสามารถระบายน้ําไดทัน จึงปรับปรุง
รางระบายน้ําใหมีป ระสิทธิภาพสามารถระบายน้ําไดมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น การโอนครั้งนี้เปน อํานาจ
ของสภาทองถิ่น องคการบริ ห ารส ว นตํา บลแม สุก ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วา ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒9 และขอ ๓๒
/กรณีรายการตั้งใหม...

๖
กรณีรายการตั้งใหม จํานวน ๔ รายการ
1. คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 5 เครื่องๆละ 1,800บาท รวมเปนเงิน ๙,000บาท
รายการตั้งใหม คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 3 ใบพัด 18 นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง
ขนาด 3 ใบพั ด 18 นิ้ ว จํ า นวน 5 เครื่ อ งๆละ 1,800บาท รวมเป น เงิ น 9,000บาท
โดยมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. ขนาด 3 ใบพัด 18 นิ้ว
2. สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ
3. ปรับสายซาย-ขวาและหยุดสายไดตามตองการ
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ กท0808.2/ว385 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561
- โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ.2561 – 2565) องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําป
2564 ตามแบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ
งบประมาณอนุมั ติ ๐ บาท งบประมาณก อ นโอน ๐บาท จํ า นวนเงิ น ที่ โ อน 9,0๐๐.๐0บาท
งบประมาณหลังโอน 9,0๐๐.๐๐ บาท
โดยโอนลดจากแผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป หมวดรายจ า ย ค า ตอบแทน ประเภทรายจ า ย
คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายการ - งบประมาณ
อนุมัติ 391,๐๐๐.๐๐บาท งบประมาณกอนโอน 357,40๐.00บาท จํานวนเงินที่โอน 9,0๐๐บาท
งบประมาณหลังโอน 348,400.00บาท
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากเพื่อใชในการบริการประชาชนผูมารับบริการกับองคการบริหารสวน
ตําบลแมสุก การโอนครั้งนี้เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไ ขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 3 และ 3)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ 26 และขอ 32
๒. คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 10 เครื่องๆละ 2,300บาท รวมเปนเงิน 23,000บาท
รายการตั้งใหม คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 5 ใบพัด 18 นิ้ว
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 5 ใบพั ด 18 นิ้ว จํานวน 10 เครื่องๆละ 2,300 บาท
รวมเปนเงิน 23,000 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังตอไปนี้
1. ขนาด 5 ใบพัด 18 นิ้ว
2. สามารถปรับแรงลมได 3 ระดับ
3. ปรับสายซาย-ขวาและหยุดสายไดตามตองการ
4. ปรับระดับความสูงไดตั้งแต 122.0 – 158.0 เซนติเมตร
5. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ กท0808.2/ว385 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561
- โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ.2561 – 2565) องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําป
2564 ตามแบบ ผ03 บัญชีครุภัณฑ
งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐บาท จํ า นวนเงิ น ที่โ อน 23,0๐๐.๐0บาท
งบประมาณหลังโอน 23,0๐๐.๐๐ บาท
โดยโอนลดจากแผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป หมวดรายจ า ย ค า ตอบแทน ประเภทรายจ า ย
คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายการ - งบประมาณ
อนุมัติ 391,๐๐๐.๐๐บาท งบประมาณกอนโอน 348,40๐.00บาท จํานวนเงินที่โอน 23,0๐๐บาท
งบประมาณหลังโอน 325,400.00บาท
/เหตุผล...

๗
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากเพื่อใชในการบริการประชาชนผูมารับบริการกับองคการบริหารสวนตําบล
แมสุก การโอนครั้งนี้เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ 26 และขอ 32

3. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท
เปนจํานวนเงิน 2,500 บาท (สํานักปลัด) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอ ยกวา 15 นาที
- โดยจัดซื้อตามเกณฑราคาพืน้ ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป
งบประมาณ 2563
- เปนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ. 2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ประจําป 2564 ตามแบบ ผ03 บัญชีครุภณ
ั ฑ หนา 107
งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐บาท จํานวนเงินที่โอน 2,5๐0.00บาท
งบประมาณหลังโอน 2,5๐๐.๐๐บาท
โดยโอนลดจากแผนงาน บริหารงานทั่วไป หมวดรายจาย คาครุภัณฑ ประเภทรายจาย ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร รายการ คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ AV งบประมาณอนุมัติ 12,50๐.๐๐
บาท งบประมาณกอนโอน 3,500.00บาท จํ านวนเงิ น ที่ โ อน 2,50๐บาท งบประมาณหลั งโอน
1,000.00บาท
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากเครื่องสํารองไฟฟาเดิมเกิดการชํารุดไมสามารถใชงานได การโอนครั้งนี้
เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ 26 และขอ 32

๔. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท
เปนจํานวนเงิน 2,500 บาท (กองคลัง) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอ ยกวา 15 นาที
- โดยจัดซื้อตามเกณฑราคาพืน้ ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป
งบประมาณ 2563
- เปนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ. 2561 - 2565) องคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ประจําป 2564 ตามแบบ ผ03 บัญชีครุภณ
ั ฑ หนา 107
งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบประมาณกอนโอน ๐บาท จํานวนเงินที่โอน 2,5๐0.00บาท
งบประมาณหลังโอน 2,5๐๐.๐๐บาท
โดยโอนลดจากแผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป หมวดรายจ า ย ค า ตอบแทน ประเภทรายจ า ย
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รายการ - งบประมาณ
อนุมัติ 70,00๐.๐๐บาท งบประมาณกอนโอน 53,000.00บาท จํ านวนเงินที่โอน 2,500บาท
งบประมาณหลังโอน 50,500.00บาท
เหตุผลความจําเปน เนื่องจากเครื่องสํารองไฟฟาเดิมเกิดการชํารุดไมสามารถใชงานได การโอนครั้งนี้
เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และ 3) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ 26 และขอ 32
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี
ที่ประชุ มไมมี ใครอภิป รายเพิ่ มเติ ม จึ งขอมติ ที่ป ระชุม ให ความเห็น ชอบโอนและแก ไขเปลี่ ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปประจําปประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน 5 รายการ ดังนี้
/กรณีแกไข...

๘

มติที่ประชุม

กรณีแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย จํานวน ๑ รายการ
๑.โครงการกอสรางรางระบายน้าํ สายแมสุก-บานขาม หมูที่ 3 บานศรีบุญเรือง จํานวน ๒ จุด
- จุดที่ ๑ งบประมาณอนุมตั ิ ๑๙๘,๙๐๐บาท - จุดที่ ๒ งบประมาณอนุมตั ิ ๓๐,๐๐๐บาท
กรณีรายการตั้งใหม จํานวน ๔ รายการ
1. คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 5 เครื่องๆละ 1,800บาท รวมเปนเงิน ๙,000บาท
๒. คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 10 เครื่องๆละ 2,300บาท รวมเปนเงิน 23,000บาท
3. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา (สํานักปลัด) ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท
๔. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา (กองคลัง) ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท
รวมโอนกรณีรายการตั้งใหม จํานวน 37,000บาท ขอมติโดยการยกมือครับ
เห็นชอบเห็นชอบโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปประจําปประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน 5 รายการ ดังนี้ -กรณีแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย จํานวน ๑ รายการ
๑.โครงการกอสรางรางระบายน้าํ สายแมสุก-บานขาม หมูที่ 3 บานศรีบุญเรือง จํานวน ๒ จุด
- จุดที่ ๑ งบประมาณอนุมตั ิ ๑๙๘,๙๐๐บาท - จุดที่ ๒ งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐บาท
กรณีรายการตั้งใหม จํานวน ๔ รายการ
1. คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 5 เครื่องๆละ 1,800บาท รวมเปนเงิน ๙,000บาท
๒. คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 10 เครื่องๆละ 2,300บาท รวมเปนเงิน 23,000บาท
3. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา (สํานักปลัด) ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท
๔. คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา (กองคลัง) ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500บาท
จํานวน ๒๐ เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

เวลา ๑๒.๐๐น.
เวลา ๑๓.๓๐น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มดําเนินการประชุม(ตอ)
๔.๒ ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.256๖-๒๕๗๐)

นายนพดล เมืองคําบุตร
เนื่องดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
นายก อบต.แมสุก
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใชเปน
กรอบในการจั ดทํ างบประมาณรายจา ยประจํ าป และงบประมาณจากเงิน สะสมในช วงของแผนนั้ น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวใน
แผนพั ฒนาท องถิ่น ประกอบกั บหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ดว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
และทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไ ขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมสุกไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ขององคการบริหาร
สวนตําบลแมสุก ตอผูบริหารทองถิ่น ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว แลวนั้น
ดังนั้นผูบริหารทองถิ่นจึงขอเสนอรางแผนพัฒนาดังกลาวตอสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ และหาก
สภาพิ จ ารณาเห็ นชอบแลว ก็ จ ะได อนุ มั ติ และประกาศใช แ ผนพั ฒนาท องถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)
ขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก ตอไป
และขอชี้แจงรายละเอียดยุทธศาสตรการพัฒนาในรางแผนแผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)
ประกอบไปดวย
/1. ยุทธศาสตร...

๙

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
๑.๒ แนวทางการพัฒนา ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๑.๓ แนวทางการพัฒนา การไฟฟาสาธารณะ
๑.๔ แนวทางการพัฒนา การวางผังเมือง
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๑ แนวทางการพัฒนา การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๒.๒ แนวทางการพัฒนา การอนุรกั ษ การฟนฟู การเฝาระวังและการปองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๑ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส
๓.๒ แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓.๔ แนวทางการพัฒนา การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๓.๕ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๑ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น
๔.๓ แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการทองเที่ยว
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง-การบริหาร
๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร
๕.๒ แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานทีป่ ฏิบัตงิ าน
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี
ที่ประชุ มไมมี ใครอภิ ปรายเพิ่ มเติ ม จึงขอมติ ที่ป ระชุ ม ให ความเห็ น ชอบร างแผนพั ฒนาทอ งถิ่ น ห า ป
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขอมติโดยการยกมือครับ
เห็นชอบเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จํานวน 20 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.3 ขอความเห็นชอบอนุญาตใชพื้นที่ในการทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ
ตามโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสุก พ.ศ.2564
นายนพดล เมืองคําบุตร
นายก อบต.แมสุก

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสุก มีความประสงคขออนุญาตใชพนื้ ที่ในการทําประโยชน
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามโครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมสุก พ.ศ.2564
จํานวน ๑ โครงการ ดังตอไปนี้
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบสุก หมูที่ 9 สายทาง (ซอย 6) ตําบลแมสุก
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน กวาง 4 เมตร ยาว 445 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,780 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี
/ประธานสภาฯ...

๑๐
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมไมมีใครอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบอนุญาตใชพื้นที่ในการทํา
ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามโครงการตามขอบัญ ญัติ องคการบริหารสวนตําบลแมสุก
พ.ศ.2564 จํานวน ๑ โครงการ ขอมติโดยการยกมือครับ
เห็นชอบอนุญาตใชพื้นที่ในการทําประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามโครงการตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลแมสุก พ.ศ.2564 จํานวน ๑๓ โครงการ จํานวน 20 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๔ ขอความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
นายนพดล เมืองคําบุตร
นายก อบต.แมสุก

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมสุก มีความประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 3 โครงการ ดังตอไปนี้
1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกิ่ว หมูที่ 5 สายหวยทุง ตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง ปริมาณงาน กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก
2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกอก หมูที่ 2 (สายหวยทุง ) ตําบลแมสุก อําเภอ
แจหม จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก
3. กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน สายเรียบคลองสงน้ําหวยเตีย – ฝายทาบานทางฝงทิศตะวันตก ถนน
ขามสะพานคอนกรีต หมูที่ 2 บานหนองกอก ตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ปริมาณงาน
กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,150 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,600 ตารางเมตร)
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
ไมมี
ที่ประชุมไมมีใครอภิปรายเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมใหความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 3 โครงการ ขอมติโดยการยกมือครับ
เห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 3 โครงการ
จํานวน 20 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นายธัญญา แสนมโนวงค ตามที่ สํ านั กงาน ป.ป.ช. ไดแ จ งใหอ งค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ดํ า เนิ น การนํ า ข อมู ลจํ านวนผู มีส ว น
เลขานุการสภาฯ
ไดสวนเสียภายใน (IIT) และขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรม ความโปรงใส
ในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท องถิ่น ประจํ าป งบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งองค การบริหาร
สวนตําบลแมสุกไดดําเนินการนําเขาขอมูลและอนุมัติขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว สําหรับขั้นตอนตอไป คือ
การทําแบบสํารวจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร โดยผานระบบ
ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช.
ดังนั้นเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ITA)เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอประกาศแจงเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหผูมี สวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) เข า ระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสํา รวจการวัดความรับ รูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ทั้งนี้ สามารถเขาตอบแบบสํารวจดังกลาวฯ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๔ เปนตนไป ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยชองทางการตอบแบบสํารวจผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) เขาระบบได ๒ ชองทาง คือ URL หรือ QR Code ดังนี้
URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/5uc31c
หรือ QR Code
/ปดประชุม...

๑๑
ปดประชุมเวลา

๑๖.๓๐น.
(ลงชื่อ) ธัญญา แสนมโนวงค ผูจดรายงานการประชุม
(นายธัญญา แสนมโนวงค)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดจัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่ อวัน ที่
๗ พฤษภาคม ๒๕6๔ ปรากฏวารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก สมัยสามัญวิสมัยที่ ๑ ประจําป
๒๕6๔ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ๒๕6๔ มีเนื้อหาครบถวนถูกตองสมบูรณแลวทุกประการจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) นิตย ไมตรีกิจ
ผูจดรายงานการประชุมฯ (ลงชื่อ) หนอแกว บุญทวี ผูตรวจรายงาน
(นายนิตย ไมตรีกิจ)
(นายหนอแกว บุญทวี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ) สมใจ จําปาพันธ ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสมใจ จําปาพันธ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตํา บลแมสุก ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็ น ชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๔
รับรองรายงานการประชุมถูกตอง
สุพรรณ ไหวคิด
(นายสุพรรณ ไหวคิด)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

