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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที ่ 12  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2562   

เวลา  09.00 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. นายพงษ์สิทธิ์  ธูปประโคม   รองนายก อบต.  
3. นายวีรชาติ อารีกันทร  เลขานุการนายก อบต.  
4. นางสาวจินดา  สารค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
5. ว่าที่ร้อยตรีธวัช  คุณคง   นักจัดการงานทั่วไป  
6. นางสาวมะลิวัลย์  พรมมาลา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
7. นายอาคม  รักประหยัด   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
8. นางสาวพิชญา  ตระสักชลาศัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
9. นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตา   เจ้าพนักงานธุรการ (ผู้ช่วยเลขานุการสภา)  

-/ เมื่อที่ประชุม..... 

 
  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย                 
ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ได้กล่าวรายงานมีจ านวนสมาชิกสภามาประชุมทั้งหมด  9  ท่าน  ไม่มาประชุม - ท่าน    
 - พร้อมได้เชิญนายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และได้
กล่าว เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ  - กล่าวสวัสดีทักทายสมาชิกสภาทุกท่าน และผู้มาร่วมประชุมทุกคน แจ้งว่า            ตาม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2561  มี
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มติที่ประชุมก าหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4                ปี พ.ศ.2562  
เริ่มตั้งแต ่1 - 15 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาไม่เกิน  15 วัน นั้น   
-บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้ก าหนดวันประชุมสภา  สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 วันที่  12 ธันวาคม  2562  เพ่ือพิจารณาการรายงานและติดตามผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2562 และเพ่ือขอพิจารณาข้อราชการอ่ืน ๆ ตามระเบียบต่อไป  

ที่ประชุมสภา   -รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  (ครั้ งที่ สอง)                   
ปี พ.ศ.2562  เม่ือวันที่ 13  เดือน สิงหาคม  2562   

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
4.1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี  2562  เชิญ
เจ้าที่ได้ชี้แจง 

น.ส.จินดา สารค า  ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังนี้    
นักวิเคราะห์ฯ    ข้อระเบียบ/กฎหมาย   

   - ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และ
การจัดสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

-/ อาศัยอ านาจ...... 
 

    - 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 าหนดให้เมื่อแผนพัฒนา
จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน
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
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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  
   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
  “ข้อ 8 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัดทราบด้วย” 

-/ “ข้อ 9 (ข้อ 22)  ........ 
  
 “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
แจกให้สมาชิกสภาในที่ประชุมทุกท่านมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว   
- จึงขอได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ตามที่แจกให้นี้
ต่อไป  

ประธานสภา  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 – 2565) และได้น าเสนอร่างแผนฯ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ทุกท่านได้พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามท่ีได้เสนอ
ไปแล้วนั้น  ขอสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  -หากมีท่านใดได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 – 2565) 
โปรดยกมือพ้นเหนือศีรษะค้างไว้ เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการได้นับคะแนนเสียงต่อไป  

มติที่ประชุม  -เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561 – 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็น
เอกฉันท์  8  เสียง ไม่มา – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)   
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ปลัด อบต. ในขั้นตอนต่อไป ก็จะได้มอบให้ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

-/ ประธานสภา...... 

ประธานสภา  ขณะนี้เวลา 12.00 น. ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกันแล้ว จึงขอพักการประชุมรอบ
เช้าไว้เพียงเท่านี้ก่อน เพ่ือให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พักรับประทานอาหารร่วมกันจึงขอ
เรียนเชิญ และให้มาประชุมพร้อมเพรียงกันรอบบ่ายในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป     

เวลา 13.00 น.  เริ่มประชุมสภารอบบ่าย  

ประธานสภา  เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 เพ่ือด าเนิน
โครงการอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน  

  เชิญนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด  
นายก อบต.  ขอชี้ แจงรายละเอียดการขอจ่ าย เงินสะสมประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2562              

เพ่ือด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยต าบลขุนลาน้อย  เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่          ทุกหมู่ที่  
ที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากเหตุอุทกภัยน้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก  

              เมื่อฤดูกาลฝนตกหนักลมแรงพายุพัดหนัก เมื่อห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน           ที่
ผ่านมา และตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้การช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยได้ให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน จึงได้ท าการส ารวจความเสียหายตามที่
ประชาชนได้ร้องทุกข์ในพื้นที่ต าบล พร้อมได้ประเมินความเสียหาย 

    เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ   
 จึงขอเสนอโครงการช่วยเหลือเหตุผู้ประสบเหตุ อุทกภัย จ านวน 15 โครงการ            

เรียนมาพร้อมนี้  เพ่ือให้สมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาการจ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือน ามาด าเนินโครงการอุทกภัยฯ รายละเอียดโครงการ
ปรากฏตามเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย และประมาณการแบบแปลนส่วนโยธา      ได้
แจกในที่ประชุมพร้อมนี้ด้วยแล้ว  

มติที่ประชุมสภา  มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็น เอกฉันท์   9  เสียง  ไม่มา – เสี ยง              
งดออกเสียง 1 เสียง  

ประธานสภาฯ  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเหตุอุทกภัย 
ประจ าปี พ.ศ.2563  

-/ นายก อบต...... 

 
นายก อบต.  -ด้วยในห้วงฤดูฝนช่วงเดือน กันยายน  สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นช่วงฤดูกาลฝนตกหนัก ลม

พายุ ดินสไลด์ ท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบเสียหายเหตุอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อน 
ถนนพุพัง เสียหายหลายเส้นทาง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารส่วนโยธาที่ได้ท าการ
ส ารวจแนบมาพร้อมนี้) ท าให้การสัญจรไปมาล าบาก ไม่สะดวด เกิดอันตรายได้  ประกอบ
กับอ านาจหน้าที่ อปท. ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ           เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ
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เดือนร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่  จึงขอความเห็นชอบจากสภา อบต. เพ่ือพิจารณา
จ่ายเงินสะสมเพ่ือน ามาด าเนินโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางถนนในพ้ืนที่แต่ละ
หมู่ บ้ านต าบลขุนแม่ลาน้ อย  จ านวน                     15  โครงการ เป็ น เงิน 
1,500,000.- บาท รายละเอียดโครงการ และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แนบมาพร้อม
รายละเอียดโครงการต่าง ๆจ านวน 15 รายการ ดังนี้  
1. โครงการถมดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสวนเกษตรบ้าน

ขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 งบประมาณ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
2. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่  1 

งบประมาณ 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
3. โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลูกรังเข้าสวนเกษตร บ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 

งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อกักน้ าประปาภูเขาบ้านขุนแม่ลาน้อย หมู่ที่  1 

งบประมาณ 30,000.- บาท  
5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 งบประมาณ 

150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภู เขาบ้ านส้ มป่อย หมู่ที่  2  งบประมาณ 

150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   
7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านป่าแก่ใต้ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 

150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
8. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้ านป่าแก่กลาง หมู่ที่  3 

งบประมาณ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
9. โครงการขุดบ่อขยะประจ าหมู่บ้าน บ้านทุ่งพระพร หมู่ที่ 4 งบประมาณ 100,000.- 

บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
10.โครงการปรับปรุงสะพานท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็กช่องเดียวทางลัดไป                   
     บ้านทุ่งพระพร หมู่ที่ 4 งบประมาณ 100,000.- บาท  

-/ 11.โครงการ...... 
11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นหลุม เป็นบ่อพร้อมราวสะพาน    บ้าน
ฟักทอง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   
12.โครงการปรับปรุงขยายถนนดินลูกรังเข้าสวนเกษตร บ้านผาไหวกลาง หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
13.โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต เสริม เหล็ก จ านวน 3  จุด (18 ท่อน )              
บ้านผาไหวกลาง หมู่ที่ 5 งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
14.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นหลุม เป็นบ่อ บ้านผาไหว้ใต้ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
15.โครงการซ่อมแซมพ้ืนสะพานลิงบ้านผาไหวใต้ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 50,000.- บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

นายก อบต.  - รวมเป็นเงินทั้งหมดที่ต้องน ามาเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือ           ผู้
ประสบเหตุ อุทกภัยต าบลขุนแม่ลาน้อย เป็นจ านวนเงิน  1 ,500,000. - บาท              
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
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ประธานสภา  ขอสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาเอกสารโครงการตามที่ อบต.ได้เสนอแนบมาด้วยนี้   
และหากเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ตามเสนอ  โปรดได้
ยกมือพ้นเหนือศรีษะค้างไว้ เพ่ือให้ผู้ช่วยเลขานุการสภา ได้นับคะแนนเสียงต่อไป  

มติที่ประชุมสภา  มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็น เอกฉันท์   8  เสียง  ไม่มา – เสี ยง              
งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพื่อทราบ  
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 -ไม่มี- 

ปิดประชุม  เวลา  14.20  น.    
 (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                    ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                (เกษม  จี้ปุ๊ด)  
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
  

 (ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 

ตรวจถูกต้อง 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้            
เมื่อวันที่  13   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2562    เห็นว่าถูกต้องแล้ว 
 

                                ลงชื่อ                                       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                       ( นายวิฑูรย์  โชคสุวรรณคีรี) 
 

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

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

     

   (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
            (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
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