
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจ าปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)  

วันที่  15  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.   
ณ   องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย   อ าเภอแม่ลาน้อย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

---------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายมนตรี   ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาฯ อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
2. นายวิฑูรย์   โชคสุวรรณคีรี  รองประธานสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
3. นายวิชัย    ตระสักกานน      สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1  
4. นายวิทยา   ถาวรสิงขร   สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  2  
5. นายสรพงษ์  ธาราหรรษา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  
6. นายอินทร   วัฒนเลิศกิจ   ส.อบต.หมู่ 3  หมูที่  3  
7. นายวัชสันต์  ชวลิตกิจสถาน   สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4 
8. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด  เลขานุการสภาฯ  

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายบุญชัย   กวินกตเวที  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  
2. นายสิทธิศักดิ์  กมลวุฒิเวช  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายธีรพงษ์ ดีเลิศวุฒิกร นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
2. นายวิรัตน์        ขจรกิตติกุล รองนายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
3. นายพงษ์สิทธิ์ ธูปประโคม รองนายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย  
4. นายวีรชาติ อารีกันทร เลขานุการนายก อบต.  
5. นางสาวจินดา    สารค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
6. นางสาวสุรีย์รัตน์  นันตา  เจ้าพนักงานธุรการฯ 
7. นายวสันต์        ขัตติวงค์  นายช่างโยธาฯ  
8. นายเกียรติชัย สะอาดรักธรรม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวจินตนา ตระสักชลาศัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
10. นางสาวโชติกา  ตาไฝ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
11. นางสาวสรินยา  ถาปิงยศ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
12. นางสาวพิชญา  ตระสักชลาศัย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
13. นายวัลลพ   ถาวรพนาดร  ตัวแทนชุมชนบ้านขุนแม่ลาน้อย  
14. นายจะดี    ชวลิตเกียรติกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 (ป่าแก่)  
15. นายเอกภพ  ธาราแสง   ตัวแทนชุมชนบ้านป่าแก่  

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่ร้อยตรีเกษม  จี้ปุ๊ด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
เลขานุการสภา ฯ ได้กล่าวรายงานมีผู้เข้าประชุม  7  ท่าน  ผู้ไม่มาประชุม   
  1. นายวัชสันต์  ชวลิตกิจสถาน  ติดภารกิจ 2. นายบุญชัย   กวินกตเวที สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5  

        -/ พร้อมได้เชิญ........ 



 
 

   พร้อมได้เชิญ นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยท าหน้าที่
เป็นประธานสภาฯ และได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู้ถาม  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  พิจารณา  
  5.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 2 
  ขั้นแปรญัตติ  
  5.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระท่ี 3 
  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
   5.3 เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561         

เพ่ือช่วยเหลืองานอุทกภัย  
   5.4. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  -ประธานสภากล่าวสวัสดี เพ่ือทักทายสมาชิกสภา อบต .ขุนแม่ลาน้อย ทุกท่าน                  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  พร้อมแจ้งจ านวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด 9 ท่าน        
ถือว่า  ครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด  30  ท่าน  

  - ตามที่ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561              
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ ก าหนดไม่เกิด 15  วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ได้ท าการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม 
ครั้งที 1 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562  
เวลา 10.00 น. และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยก็ได้มีมติ
เห็นชอบรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงก าหนดให้มี
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม (ครั้งที่สอง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562        
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป   

   - บัดนี้ จึงขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย สมัยสามัญ           
สมัยที่ 3 (ครั้งที่สอง) ประจ าปี พ.ศ.2561  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่าย
จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวาระที่สอง และวาระที่สาม  และระเบียบ
วาระอ่ืน ๆ  ขอเปิดการประชุม  

ที่ประชุม   ทราบ   



 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ (ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)  
มติที่ประชุม  มี ม ติ รั บ ร อ ง เป็ น เสี ย ง เอ ก ฉั น ท์  8 เสี ย ง  ง ด อ อ ก เสี ย ง (ป ร ะ ธ า น ส ภ า )                               

1 เสียง  
    - รับรองโดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู้ถาม  
  -ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  พิจารณา 
  5.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วาระที่ 2   

ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ           
นั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาฯ ท้องถิ่นหน่วยงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี          
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติด้วย  และข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  วาระที่  
2  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น  และตามเอกสารบันทึกสรุปผลการ 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2562 ที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบไปแล้วนั้น  จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. 2562  กล่าวสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานกรรมการ แปรญัตติ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ขึ้น สมัยสามัญสมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562  
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2561 และก าหนดเสนอค าแปรญัตติฯต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม  2561 ก่อนเวลา  
10.00 น.  นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงเรียนสภาฯ ให้ทราบดังนี้     
- เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ครั้งแรก  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการ
ดังนี้ 



 
 

1.  นายวิฑูรย์    โชคสุวรรณ  เป็นประธานคณะกรรมการฯ 
2.  นายสรพงษ์  ธาราหรรษา   เป็นกรรมการฯ 
3.  นายบุญชัย  กวินกตเวที  เป็นกรรมการฯและเลขานุการ 

- และเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  ได้มีการประชุมของคณะกรรมการ         
แปรญัตติฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 ปรากฏว่า   
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญั ติติและ
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ พิจารณาร่วมกันแล้ว  ไม่มีการแก้ไขร่างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2562  แต่อย่างใดโดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
ให้คงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯ เดิม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.  2562 กระผมจึงขอเข้าสู่วาระที่  3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

วาระท่ี 3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้ องถิ่ น                  

พ.ศ. 2547  ข้อ  52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่  3  ไม่มีการอภิปราย       
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควร  ในการ
พิจารณาในวาระนี้ให้ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้ว  และท่านสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกัน
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 
ขั้นรับหลักการ และวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติไปแล้วนั้น ขอทราบว่าที่ประชุมจะมีมติให้
ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 หรือไม ่  

  - ขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  หรือไม่ หากมีมติ
เห็นชอบ ให้ยกมือค้างไว้พ้นเหนือศีรษะไว้ เพ่ือนับคะแนนเสียงต่อไป  

มติที่ประชุม มีมติ เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ   8  เสียง 
   งดออกเสียง                     1  เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 
 
 



 
 

 
ประธานสภา อบต. -เรียนสมาชิกสภาและผู้ประชุมทุกท่านครับ  เนื่องจากขณะนี้ก็มีการประชุมสภาในช่วง

รอบเช้าผ่านมาเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานพอสมควรแล้ว  ขณะนี้เวลา 12.00 น. ถึงแก่
เวลาอันสมควรพักเท่ียงรับประทานอาหารกลางวัน 
- จึงขอให้มีการงดประชุมในช่วงรอบเช้านี้ไว้ก่อน หากรับประทานอาหารและท ากิจธุระ
ส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้ามาประชุมพร้อมเพรียงกันใน
รอบบ่าย เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  เพ่ือจักได้พิจารณาญัตติที่คงค้างและ
พิจารณาระเบียบวาระต่อไป  

ทีป่ระชุม   ทราบ  
--- เวลา 12.05 น.--- พักรับประทานอาหารเที่ยง---- 

เวลา 13.00 น.   เริ่มประชุมสภา 
   เมื่อสมาชิกสภาได้มาพร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือประชุมตามระเบียบวาระ ประธานสภา

ได้กล่าวเปิดประชุมรอบบ่ายเพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างพิจารณาต่อไป  

ประธานสภา อบต.  - ขณะนี้เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมสภาฯ รอบบ่ายเพ่ือพิจารณาวาระที่ค้างไว้ 
และวาระอ่ืน ๆ ต่อไป ดังนี้  

    -ขอต่อสภาในเรื่องขอกันเงินที่ต้องจ่ายให้โรงเรียนจ านวน 5 โรง / ค่าซื้อรถ 4 ประตูปี 
2561  

นายก อบต.  ผมขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561  กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

 1. โครงการก่ อสร้ างถนนคอน ซ่ อมแซมถนนคอนกรีต เป็ นหลุม -เป็ นบ่ อ               
ต าบลขุนแม่ลาน้อย  งบประมาณ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)               
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หน้า 24/25)   

     หลักการ ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  มีความ
จ าเป็นต้องขอกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปี งบประมาณ 2561  ซึ่งยังไมได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการจัดจ้าง ได้ทันในปีงบประมาณ 2561 และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก เหตุผล เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2548 หมวด 5            
การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อ   
หนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

-/ 2.กันเงินไว้เบิกเหลือมปี....... 



 
 

  2. กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จากเงินเหลือจ่าย   หลังจากโอนลดโอนเพิ่มค่าครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์ส่วนกลางยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล จ านวนเงิน
คงเหลือ 239,000.00 บาท (สองแสนสามหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)    

  3. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียน     
เขต สพฐ จ านวน 5 แห่ง เป็นเงินจ านวน 536,000.- บาท  

ประธานสภาฯ   : ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ  
ปลัด อบต.  : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน         

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี          
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไข ในวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ   : สมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุมสภา   : ไม่มี  
ประธานสภาฯ   : ตามที่ เลขาสภาฯ ได้ชี้แจงการกันเงินเบิกเหลื่อมปี จ านวน 3 รายการก่อนสิ้น 

ปีงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕61  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ทัน จึงเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบนี้  

  : จึงขอมติสภา เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี ขอมติที่ประชุมครับ  
มติที่ประชุม : เห็นชอบ จ านวนเสียง  7  ไม่เห็นชอบ 0 จ านวน เสียง งดออกเสียง 1 จ านวน เสียง 

ประธานสภาฯ  -เมื่อมีมติที่ประชุมสภาได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นกันแล้ว ต่อไปก็จะ
ได้มอบหมายให้ทางเลขานุการสภาได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป เพ่ือจัดส่งร่างข้อบัญญัติ ให้กับนายอ าเภอแม่ลาน้อยได้ พิจารณาลงนาม           
ตามระเบียบข้อบังคับต่อไป  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาและท่านใดที่จะมีเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอปิด
การประชุมสภาสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2561 ไว้เพียงเท่านี้   

 ปิดประชุม  เวลา  16.30 น. 

    (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี   ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
         ( เกษม  จี้ปุ๊ด )  
                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  
 
   (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
    (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ขุนแม่ลาน้อย ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้            
เมื่อวันที่ 15  เดือน สิงหาคม  2562  เห็นว่าถูกต้องแล้ว 

 

                                ลงชื่อ                                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  ( นายวิฑูรย์  โชคสุวรรณคีรี) 
 

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

การรับรองรายงานการประชุม 

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

   (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
    (นายมนตรี  ธาราจ ารัสสุข)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  

 

     

     
 
 



 
 

 

 

 

 

 


