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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที ่ 13  เดือน มิถุนายน 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. นายสรพงษ์ ธาราหรรษา  สมาชิกสภา หมู่ที่  3  
6. นายอินทร วัฒนเลิศกิจ   สมาชิกสภา หมู่ที่  3 
7. นายวัชสันต์  ชวลิตกิจสถาน   สมาชิกสภา หมู่ที่  4  
8. นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช   สมาชิกสภา หมู่ที่  5  
9. นายบุญชัย   กวินกตเวที   สมาชิกสภา หมู่ที่  5 

       ( ว่าที่ร้อยตรี  เกษมจี้ปุ๊ด)    เลขานุการสภา อบต.  
ผู้ไม่มาประชุม   

-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธีรพงษ์  ดีเลิศวุฒิกร   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
2. นายวิรัตน์ ขจรกิตติคุณ   รองนายก อบต.  
3. นายพงษ์สิทธิ์  ธูปประโคม   รองนายก อบต.  
4. นายวีรชาติ อารีกันทร  เลขานุการนายก อบต.  
5. นางสาวจินดา  สารค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
6. นายสมศักดิ์ องมล    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
7. นางสาวปรียนันท์  ใจจิตเปี่ยม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
8. นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตา   เจ้าพนักงานธุรการ (ผู้ช่วยเลขานุการสภา)  

 
-/ เมื่อที่ประชุม...... 

   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              ขุนแม่
ลาน้อยท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวรายงานมีจ านวนสมาชิกสภามาประชุมทั้งหมด  9  ท่าน      
    - พร้อมได้เชิญนายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ 
และได้กล่าว เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
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ประธานสภาฯ  - กล่าวสวัสดีทักทายสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้มาร่วมประชุมทุกคน แจ้งว่า            ตาม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2561  มี
ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ส มั ย ส า มั ญ  ส มั ย ที่  2                                       
พ.ศ.2562  เริ่มตั้งแต ่1 - 15 มิถุนายน  2562 ระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน นั้น   
-บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้ก าหนดวันประชุมสภา  สมัย
สามัญ สมัยที่สอง  13 มิถุนายน 2562  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 – 2565 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือขอ
พิจารณาข้อราชการอ่ืน ๆ ตามระเบียบต่อไป  

ที่ประชุมสภา   -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ.2562   
    เมื่อวันที่ 26  เดือน เมษายน 2562   
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
     4.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2565  
    เชิญเจ้าที่ได้ชี้แจง 
น.ส.จินดา สารค า  ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังนี้    
นักวิเคราะห์ฯ    ข้อระเบียบ/กฎหมาย   

   - ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท า 

 
-/ แผนการกระจาย.... 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่าย     โอน
ภารกิจ และการจัดสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
    - อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
    - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562              
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา              5 ปี   
    - กระทรวงมหาดไทยแจ้ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัมนา
จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน
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ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา 5 
ปี   
   - ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน         ซึ่ง
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.25614 – 2564) มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนบูรณาการ
วางแผน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  
   - จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ.2561 – 2565) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ  

-/ ตามระเบียบ..... 
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
  “ข้อ 8 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัดทราบด้วย”  
 “ข้อ 9 (ข้อ 22) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  

- องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงขอเรียนให้ทราบว่า ได้ด าเนินการตามหนังสือ
สั่งการการซักซ้อมดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ที่ได้
แจกให้สมาชิกสภาในที่ประชุมทุกท่านมาพร้อมนี้            ด้วยแล้ว   
- จึงขอได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ตามที่แจกให้นี้
ต่อไป  
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ประธานสภา  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 – 2565) และได้น าเสนอร่างแผนฯ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามท่ีได้เสนอ
ไปแล้วนั้น  ขอสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

-/ หากมีท่านใด....... 

 
  -หากมีท่านใดได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 – 2565) 

โปรดยกมือพ้นเหนือศีรษะค้างไว้ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการได้นับคะแนนเสียงต่อไป  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 – 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็น
เอกฉันท์  8  เสียง ไม่มา – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)   

ปลัด อบต. ในขั้นตอนต่อไป ก็จะได้มอบให้ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้    

ประธานสภา  4.2 เรื่อง พิจารณา “-ร่าง-” ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ.2562  

 เชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง  
นางปรียนันท์  ใจจิตเปลี่ยม      - ชี้แจง ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน          2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ดังนี้ 

เหตุผล 
   - 1.กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุ
นับบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
994 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560)  

  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดส ารวจข้อมูลการจัดท า
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตาม พรบ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อปท.แล้วจัดส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นต่อไป (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 929 ลงวันที่  31 
มีนาคม 2560)  
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-/ ข้อระเบียบ..... 
  ข้อระเบียบกฎหมาย  
  - อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 29 แห่ง พรบ.การ
สาธารณสุข 2535 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ  

  - มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
ใช้ บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ 
ขององค์การบริหาร ส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและก าหนด
โทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฏหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่คณะ
ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฏหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

  - ในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลใดให้  
ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่าง
ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนต าบลดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนต าบลนั้นใหม่  

  - หากนายอ าเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนสภาองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอ าเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังกล่าว ให้ถือว่านายอ าเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้น เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ต าบลตามวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมด้วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกองค์การ บริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยไม่ต้องขอความ เห็นชอบจากนายอ าเภอ  

  - แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ              
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคืนจากนายอ าเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 

-/ เท่าท่ีมีอยู่ ........ 
  เทา่ที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนต าบลนั้นเป็นอันตกไป 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้จัดท าตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ขึ้นบังคับ
ใช้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เพ่ือน าเสนอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ได้รับทราบและพิจารณาเห็นชอบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างฯ ที่ได้แจก 
ให้แนบมาพร้อมนี้แล้ว)  
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ประธานสภา  ตามที่ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ือให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา “ร่าง” 
ข้อบัญญัติต าบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 
ตามท่ีได้เสนอมานี้นั้น ขอให้ได้พิจารณาจากเอกสารร่างที่แจกให้นี้พร้อมกัน  

 - หากเห็นชอบได้โปรดยกมือพ้นเหนือศีรษะค้างไว้ เพ่ือให้ฝ่ายงานเลขานุการสภาได้นับ
คะแนนเสียงต่อไป  

มติที่ประชุมสภา  มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็น เอกฉันท์   7  เสียง  ไม่มา – เสี ยง              
งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภาฯ  5.2 เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณเพื่อจ่ายรายการใหม่ 
  (5.2.1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดท าเว็ปไซต์ อบต. 
    - เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
น.ส.สุรีย์รัตน์ นันตา  -ชี้แจงการจัดท าเว็ปไซต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เนื่องจาก 
จพง.ธุรการ (ส านักปลัด)       องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้จัดท าเว็ปไซต์โดยวิธีการจ้างเหมาจากห้างร้าน

บริษัทเพ่ือเป็นสื่อส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ อบต.เราเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใส ทุก อปท.ต้องมีเว็ปไซต์ให้กับ
หน่วยงาน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้ใช้วิธีท าสัญญาจ้างเหมากับ ห้าง
ร้านบริษัทและได้หมดระยะเวลาจัดท าแล้ว  แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ จึงไม่สามารถ
จ้างสร้างท าเว็ปไซต์ได้  

  - จึงขอความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภาเพ่ือขอโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย “โครงการจัดท าเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล ขุนแม่ลาน้อย 
โดยวิธีจ้างเหมาผู้รับจ้างจัดท าเว็บไซต์ (นิติบุคคล)  

 

-/ ขอโอนลดจาก...... 
  - ขอโอนลดจาก จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

รายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน ๆ โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10) จ านวนเงิน 20,000.- 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย งบประมาณ  จ านวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาท)  

มติที่ประชุมสภา  มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็น เอกฉันท์   7  เสียง  ไม่มา – เสี ยง              
งดออกเสียง 1 เสียง  

  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพื่อทราบ  
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 -ไม่มี- 
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ปิดประชุม  เวลา  12.05  น.  

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

 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้ตรวจรายงานการประชุม ครั้งนี้         
เมื่อวันที่  13  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562   เหน็ว่าถูกตอ้งแล้ว 
 

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

การรับรองรายงานการประชุม 

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

   (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
    ( นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  



8 
 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 


