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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 

วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

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

ผู้เข้าประชุม จำนวน   ๑3  คน 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธวัชชัย  แก้วธรรม ประธานสภาฯ  
2 นางวาสนา  จันอูน รองประธานสภาฯ  
3 นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด  สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
4 นายเทียบ  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
5 นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
6 นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  
7 นายประยูร  ใจเป้ีย สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
8 นายบูรพา  มาละโส สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
9 นายจำเนียร  มาอ่ิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  

10 นายศิริโชค  นวลแขว่ง สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  
๑1 นายเจียมศักดิ์   ปัญญาเป้ียว สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๑2 นายเพลิน  กิจสอาด สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๑3 นายวีระ  เขื่อนคำ เลขานุการสภาฯ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชิต  บัตริยะ   นายก อบต.เมืองลี  
๒ นายมนัส  ถาธิ รอง นายก อบต.เมืองลี  
๓ นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว รอง นายก อบต.เมืองลี  
๔ นายวิภูชาญ  ขันคำ เลขาฯ นายก อบต.เมืองลี  
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
11    
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ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม         เวลา 09.30 น. 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพื่อจุดธูปเทียนบูชา             
พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ก่อนเข้าสู ่วาระการประชุมผมขอสวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหาร            
ประธานสภาฯ    ส่วนตำบลเมืองลีทุกท่าน คณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
                                          ผู้นำหมู่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ประธานอสม. ผู้ประสานงานโครงการหลวง                   
                                          และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ โดยการประชุมสภาองค์การบริหาร                
                                          ส่วนตำบลเมืองลี ในครั ้งนี ้ เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1/2563                  
                                          ครั ้งที ่  1 โดยผ่านการอนุมัต ิจากนายอำเภอนาหมื ่น อ้างตามหนังส ือที่               
                                          นน 0023.12/309 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่องขอเปิดประชุมสภาฯ   
                                          สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 พร้อมเอกสารแนบคือประกาศอำเภอนาหมื่น  
                                          เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ขององค์การ  
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกาศ ณ วันที ่ 4 มีนาคม 2563 ทั ้งนี ้เพื ่อให้                 
                                          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
                                          โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ  
                                          บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย บ้านนาคา   
                                          หมู ่ที ่ 4 พร้อมทั ้งการขออนุญาตนำพื้นที ่ตำบลเมืองลี ไปดำเนินการจัดทำ                  
                                          ที ่ดินทำกินให้ชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลเมืองลี  ซึ ่งวันนี้เราก็                  
                                          จะมาพิจารณาประเด็นดังกล่าวร่วมกันนะครับ 

     1.1.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทุกท่าน               
    ,คณะผู ้บร ิหาร ,ผู ้นำหมู ่บ ้าน และผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกท่านที ่ได ้เข ้าร ่วม                         
                                          งานประเพณี 6 เป็ง นมัสการพระธาตุแช่แห้ง ในวันที่  2 มีนาคม 2563                      
                                          ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตื๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

     1.2.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทุกท่าน               
                       ,คณะผู ้บร ิหาร ,ผู ้นำหมู ่บ ้าน และผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกท่านที ่ได ้เข ้าร ่วม                  
                                          โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิท -19  
                                          (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื ่อป ้องกันตนเอง ในวันที่                      
                                          9 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 

          / 1.3.ขอขอบคุณ........... 
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                                                    1.3.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทุกท่าน                 
                                          ,คณะผู ้บร ิหาร ,ผู ้นำหมู ่บ ้าน และผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกท่านที ่ได ้เข ้าร ่วม 
                                          กิจกรรมเมืองน่านถนนสะอาดปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) ในวันที่                 
                                          11 มีนาคม 2563 บริเวณถนนสายหลักและแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองลี 

                                                    1.4.ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีทุกท่าน               
              ,คณะผู้บริหาร,ผู้นำหมู่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
                                          หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่  
                                          12 มีนาคม 2563 ณ โรงเร ียนเมืองล ีประชาสาม ัคคี ตำบลปิงหลวง                      
                                          อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

     1.5.ผมขอแจ้งที ่ประช ุมว ่าว ันน ี ้  นางวาสนา  จ ันอูน ตำแหน่ง                   
                                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะรองประธานสภาองค์การ 
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ยื ่นใบลากิจไปทำธุระส่วนตัวที่กรุงเทพมหานคร               
                                          จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ครับ 

     1.6.ในเรื่องการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 ประจำปี   
                                          พ.ศ.2563 ทางอำเภอนาหมื่นได้แจ้งมาว่าจะเปิดรับสมัครทุกวันที ่ 1 -10               
                                          ของเดือน โดยผู้ที ่ต้องการสมัครสามารถเดินทางไปสมัครยังที่ว่าการอำเภอ                
                                          นาหมื ่น พร้อมทั ้งเตรียมใบประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปในวันสมัคร                           
                                          ขอความร่วมมือให้ผู ้นำหมู ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื ้นที่                  
                                          ได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุม    ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1/2563  
    ในว ันที ่  13 กุมภาพันธ ์ 2563 ประธานสภาฯ จ ึงดำเน ินการประชุมฯ                         
                                          ในวาระถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที ่ประช ุมมี เร ื ่องใดท ี ่ต ้องการต ิดตามผลการประชุมคร ั ้งท ี ่แล้ว                   
ประธานสภาฯ   สามารถสอบถามที่ประชุมเพ่ือชี้แจงได้เลยครับ เชิญครับ 

นายเพลิน  กิจสอาด                          เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
สมาชิกสภาฯ ม.7           ส่วนตำบลเมืองลี ผมนายเพลิน  กิจสอาด ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                                         ส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 มีประเด็นที่จะขอติดตาม 1 ประเด็นครับ 

               / เรื่องโครงการก่อสร้าง............ 
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                                          เรื่องโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำแขว่ง เป็นโครงการของบ้านนาม่วงได้เสนอไป   
                                          อยากทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   ตอนนี ้ โครงการก่อสร ้างพนังก ั ้นน ้ำแขว ่ง บ ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7                   
ผอ.กองช่าง   อยู่ในกระบวนการเซ็นรับรองแบบจากวิศวกร ระดับสามัญครับ เมื่อวิศวกร  
                                          รับรองแบบก็จะดำเนินการก่อสร้างตามแบบต่อไปครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องโครงการ
ประธานสภาฯ   จัดซื ้อและติดตั ้งกระจกโค้งจราจร จำนวน 18 จุด จุดละ 4 ,000 บาท  
                                          งบประมาณ 72,000 บาท ที่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ 
                                          เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ  
                                          สมัยที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และดำเนินติดตั้งตามจุด        
                                          ที่กำหนดเป็นไปตามเป้าหมายโดยถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ซึ่งผมหวังว่า    
                                          ในการเดินทางสัญจรของประชาชนตำบลเมืองลี จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
สมาชิกสภาฯ ม.3            ส่วนตำบลเมืองลี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  
                                          ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาหมอ หมู่ที ่ 3                 
                                          ขอสอบถามไปยังผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นและผอ.กองช ่าง เร ื ่องความคืบหน้า                          
                                          ของการถมดินเสริมทางด้านข้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าหอประชุมหมู่บ้าน 
                                          นาหมอ หมู ่ท ี ่  3 เพราะประชาชนในละแวกดังกล ่าวมีความเด ือดร ้อน                       
                                          เรื่องความสูงของถนนที่มากเกินไปครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   ในส่วนนี้โครงการดังกล่าว ผู้รับเหมาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแบบ              
ผอ.กองช่าง   การก่อสร้างและมีการตรวจรับงานก่อสร้างแล้ว ทั้งนี้ผมได้ติดต่อไปยังผู้รับเหมา 
                                         ให้ขอความร่วมมือนำหินและดินมาถมเพิ ่มตามที ่ท ่านสมาชิกสภาฯ ม.3                     
                                         และทางท่านผู ้ใหญ่บ้านหมู ่ที ่ 3 ได้ขอให้ดำเนินการมาแล้วแต่ทั ้งนี ้ก็อยู ่ที่                    
                                         ทางผู้รับเหมาจะดำเนินการหรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผู ้เข ้าร ่วมประชุมมีเร ื ่องใดที ่จะแจ้งให้ที ่ประชุมทราบ เช ิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เลขานุการสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวีระ  เขื่อนคำ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร  
                                          ส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
                                          ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ครับ 

           / 1.ประกาศ........ 
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     1.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่องการ 
                                          แต ่งต ั ้ งพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่ตามพระราชบ ัญญัต ิป ่าช ุมชน พ.ศ.2562                           
                                          ข้อ 3 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ  
                                          ป่าชุมชน พ.ศ.2562  

3.4.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
      (2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

3.5.กรมการปกครอง  
      (1) ปลัดจังหวัด  
      (2) นายอำเภอ  
      (3) ปลัดอำเภอ  
      (4) กำนัน  
      (5) ผู้ใหญ่บ้าน 

3.6.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                3.6.1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                        (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                        (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                        (3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งนิติกร 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ 
               3.6.2.เทศบาล 
                        (1) ปลัดเทศบาล 
                        (2) รองปลัดเทศบาล 
                        (3) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการ 
               3.6.3.องค์การบริหารส่วนตำบล 
                        (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
                        (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
                        (3) พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งนิติกร 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ 

ข้อ 4 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 3.1-3.7 มีหน้าที่และอำนาจ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายวราวุธ  ศิลปะอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื ่อง แต่งตั ้งเจ ้าพนักงานควบคุม
เลขานุการสภาฯ   โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 

ข้อ 7 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 

     (2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     (2.2) ปลัดเทศบาล 
     (2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
     (2.4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
     (2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                                                    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่องการแต่งตั ้งเจ้าพนักงานควบคุม     
                                         โรคตดิต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2563 

     ข ้อ 4 ให ้ข ้าราชการและเจ ้าหน ้าท ี ่ส ังก ัดกระทรวงมหาดไทย                           
                                         ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ  
                                         โรคต ิดต ่อ พ.ศ.2558 เฉพาะในเขตท ้องท ี ่ท ี ่ตนม ีอำนาจหน ้าท ี ่ด ูแล                            
                                         และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(1) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำศาลากลางจังหวัด 
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำที่ว่าการอำเภอ 
(3) กำน ัน  ผ ู ้ ใหญ ่บ ้ าน  แพทย ์ประจำตำบล สารว ั ตรกำนัน                            

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

      ข้อ 5 ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้  
                                         เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
                                         เฉพาะในเขตท้องที่ท่ีตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติการ 

                                                    (2) ข้าราชการสังกัดองค์การบร ิหารส ่วนจังหว ัด เทศบาล และ                 
                                         องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

                                                         (2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                                         (2.2) นายกเทศมนตรี  
                                                         (2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

                   / (2.4) ผู้อำนวยการ.......... 
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                                                         (2.4) ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล 
                                                         (2.5) ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม เทศบาล 
                                                         (2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                         เทศบาล  

                                                         (2.7) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร  
                                         ส่วนตำบล  

                                                         (2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลหรือตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน 

                                                         (2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ    
                                         หรือ ปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ  
                                         บริหารส่วนตำบล ซึ ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ  
                                         นักว ิชาการสาธารณสุข นักว ิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์                   
                                         นายสัตว์แพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
                                         เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์  

                                                         ประกาศ ณ วันที่   12   มีนาคม   2563  
                                                                                   นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
                                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

นายมนัส  ถาธิ    เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                
รองนายก อบต.เมืองลี          ผมขอแจ้งเรื ่องการเชิญเข้าร่วมประชุมเพื ่อรับฟังพระราชบัญญัติป่าชุมชน                   
                                         พ.ศ.2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ วัดอรัญญาวาส โดยมีหนั งสือเชิญ 
                                         ผู้นำตำบลเมืองลี 4 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ประกอบไปด้วย  

                                                    1.กำนันประจำตำบล 1 ท่าน 

                                                    2.ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น คัดเลือกกันเอง 1 ท่าน  

                                                    3.คณะผู้บริหารท้องถิ่น 1 ท่าน 

                                                    4.ผู้แทนจากหมู่บ้านในพื้นที่ 1 ท่าน 

     โดยผมจะขอให้ทางสมาชิกสภาฯ รวมถึงผู้นำหมู่บ้านได้คัดเลือกผู้แทน      
                                         ที่จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เชิญครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว มีข้อสรูปดังต่อไปนี้ 

                                     / นายธวัชชัย........... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สรุปแล้วผู ้แทนของสมาชิกสภาฯ คือ นายบูรพา มาละโส ตำแหน่ง
สมาชิกสภาฯ ม.5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5  

นายมนัส  ถาธิ    ในส่วนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้มอบหมาย
รองนายก อบต.เมืองลี  ให้นายวิภูชาญ  ขันคำ ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                          เข้าร่วมประชุมดังกล่าวครับ 

ที่ประชุม    ตัวแทนจากหมู่บ้านทางผู้นำหมู่บ้านจะขอหารือกันเพื่อหาตัวแทนเข้า 
                                          ร่วมประชุมดังกล่าวต่อไป 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในช่วงนี ้มีปัญหาเรื ่องโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ประธานสภาฯ   จึงขอให้ผู ้นำท้องที ่/ท้องถิ ่น ร่วมกันเฝ้าระวังประชาชนในพื ้นที ่ของท่าน  
                                          โดยเฉพาะกลุ ่มประชาชนที ่ เด ินทางเข ้า -ออก ต ่างประเทศหรือจ ังหวัด                        
                                          ที ่มีกลุ ่มเสี ่ยง ท่านจะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังอาการของประชาชน  
                                          เหล่านั้นและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ประธานสภาฯ   โครงการก่อสร้าง ผมขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                          ว ่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541                  
                                          และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
                                          เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
                                          รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  
                                          คุณภาพเปลี ่ยน หรือเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ก ่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุม ัติ                      
                                          ของสภาท้องถิ่น  

     5.1.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
                                          ก่อสร้างถังพักน้ำบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 

     และในลำดับถัดไปขอเชิญทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                          เมืองลี ได้แถลงญัตติตามที่ได้เสนอมาด้วยครับ เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหา
นายก อบต.เมืองลี           ให้กับประชาชนในพื้นที ่จ ึงได้รวบรวมและจัดทำโครงการเพื ่อแก้ไขปัญหา 
                                         ดังกล่าวทั้งพื้นที่ตำบลเมืองลี โดยปรากฏภายหลังว่าเพื่อให้ก่อสร้างถังพักน้ำ   
                                         บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดตามงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้    
                                         จ ึงขอเสนอญัตติการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถังพักน้ำ                
                                         บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณา 

                          / ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง............ 
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     ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี ้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง       
                                          ถังพักน้ำ บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต่อไป เชิญครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   รายละเอียดงานก่อสร้างถังพักน้ำบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 มีรายละเอียด 
ผอ.กองช่าง                            จะเพ่ิมระบบไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ำเข้าสู่ถังพักน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                        1.งานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก       436,236.32 บาท     
                                                    2.ประเภทงานครุภัณฑ์ 
                                                       -เครื่องปั้มน้ำซัมเมอร์สิเบิ้ล 2 แรง 14 ใบพัด     24,931.00 บาท 
                 -มาตรวัดน้ำ 3 นิ้ว         995.10 บาท 
                 -สายไฟฟ้า 3 คูณ 2.5 VCT                         22,932.24 บาท 
                 -มิเตอร์ 2 เฟส 3 สาย ขนาด 15 แอมป์            4,932.70 บาท 
                 -ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 2 Hp มิเตอร์ 2 ตัว            7,276.00 บาท 

                        3.ป้ายโครงการแผ่นเหล็กขนาด 1.20 คูณ 2.40 ม.  พร้อมติดตั้ง  
                                          จำนวน 1 ป้าย 

    ขอเสนอเป็นงบประมาณ 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

     *รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุม    ได้พิจารณากันเป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว มีความเห็นโดยสรุปดังนี้ 

นายคุ้ม  ธิมา    ผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงระบบประปาภูเขา เป็นระบบประปาที่
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3   ใช้ระบบจ่ายน้ำโดยใช้ระบบไฟฟ้าเพ่ือสูบน้ำไปไว้ในถังเก็บน้ำครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนั้น เราได้ดำเนินการ
เลขานุการสภาฯ   ในงบประมาณเท่าเดิม แต่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้าง 
                                          ดังกล่าวมากยิ่งขึ้นครับ เมื่อสภาท้องถิ่น พิจารณาเห็นชอบ ก็จะก่อหนี้ผูกพัน                
                                          ก ับผ ู ้ ร ับเหมา เม ื ่อก ่อสร ้างเสร ็จส ิ ้นตามแบบท ี ่ว ิศวกรสาม ัญร ับรอง                           
                                          ทางเจ้าหน้าที่พัสดุจะจัดทำหนังสือไปยังหมู่บ้านพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  
                                          ตรวจรับงานก่อสร้างพร้อมกับช่างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้าง  
                                          ต่อไปครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของกระบวนการตรวจรับโครงการก่อสร้าง โครงการดังกล่าว
นายก อบต.เมืองลี  จะต้องทดสอบระบบรวมถึงโครงสร้างที ่พร้อมสำหรับการใช้ง่าย ถ้าไม่ผ่าน                
                                          หรือไม่สามารถใช้การได้ คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างก็จะไม่เซ็นอนุมัติ 
                                          งบประมาณให้ผู้รับเหมาครับ 

                                 

                                                                                                            / นายทรงเกียรติ............ 
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นายทรงเกียรติ  กองวี   ถ้าคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างตรวจแล้วพบว่าการก่อสร้าง   
ผู้อำนวยการกองช่าง                 ไม่เป็นไปตามแบบงานก่อสร้าง หรือ เป็นไปตามแบบแต่ก่อสร้างแล้วใช้การไม่ได้  
                                          ก็จะต้องให้ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างรับผิดชอบปรับปรุง เปลี ่ยนแปลง ซ่อมแซม                  
                                          หรือ แม้กระทั่งการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบการก่อสร้าง 
                                          และสามารถใช้การได้ครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอฝากให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง ได้ติดต่อและประสานกับผู้รับเหมา
เลขานุการสภาฯ   หลายรายที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการ 
                                          ที ่ม ีมาตรฐานและคุ ้มค่ากับงบประมาณที ่ใช ้ก ่อสร้าง เพื ่อเป็นทางเลือก                   
                                          ในการตัดส ินใจก่อหนี ้ผ ูกพันระหว ่างองค์การบร ิหารส่ วนตำบลเมืองลี                   
                                          กับผู้รับเหมาต่อไป 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไป ผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี    
ประธานสภาฯ                         ลงมติ เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 10.25 น. 

     1.เห็นชอบ     10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ       -  เสียง 
     3.งดออกเสียง       1  เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.2.ขอเสนอญัติเพื ่อพิจารณาเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ประธานสภาฯ   ก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย หมู่ที ่ 4 (บริเวณบ้านนาโป่ง และบริเวณ              
                                         บ้านนาคา) 

     ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้แถลงญัตติ 
                                         ดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหา
นายก อบต.เมืองลี           ให้กับประชาชนในพื้นที ่จ ึงได้รวบรวมและจัดทำโครงการเพื ่อแก้ไขปัญหา 
                                         ดังกล่าวทั้งพื้นที่ตำบลเมืองลี โดยปรากฏภายหลังว่าเพื่อให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำ  
                                         พร ้อมระบบจ ่าย หม ู ่ท ี ่  4 (บร ิ เวณบ้านนาโป ่งและบร ิ เวณบ้านนาคา)                          
                                         เ ก ิ ด ป ร ะ โ ย ช น ์ ค ุ ้ ม ค ่ า ส ู ง ส ุ ด ต า ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่ า ย ท ี ่ ต ั ้ ง ไ ว้     
                                         จึงขอเสนอญัตติการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ  
                                         พร ้อมระบบจ ่าย หม ู ่ท ี ่  4 (บร ิ เวณบ้านนาโป ่งและบร ิ เวณบ้านนาคา)                          
                                         เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณา 

     ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี ้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง       
                                         ถังพักน้ำ บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต่อไป เชิญครับ 

           / นายทรงเกียรติ.............. 
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นายทรงเกียรติ  กองวี   สำหรับโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย บ้านนาคา หมู่ที่ 4 
ผอ.กองช่าง   จะมีการเพิ ่มระบบท่อส่งน้ำ และเปลี ่ยนแปลงจุดก่อสร้างถังเก็บน้ำตามที่               
                                          หมู่บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ได้เสนอมา โดยมีรายละเอียดงานก่อสร้าง ดังนี้  

     1.งานก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก        444,653.36 บาท 

     2.ประเภทงานครุภัณฑ์ 
                                                       - เครื่องปั้มน้ำซัมเมอร์สิเบิ้ล 2 แรง 14 ใบพัด    24,931.00 บาท 
                                                       - มาตรวัดน้ำ 3 นิ้ว                                         995.10 บาท 
                                                       - สายไฟฟ้า 3 คูณ 2.5 VCT                         17,173.50 บาท 
                                                       - มิเตอร์ 2 เฟส 3 สาย ขนาด 15 แอมป์            7,932.70 บาท 
                                                       - ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 2 Hp                           6,955.00 บาท 

     3.ป้ายโครงการแผ่นเหล็กขนาด 1.20 คูณ 2.40 ม. พร้อมติดตั้ง   
                                          จำนวน 1 ป้าย  

              ขอเสนอเป็นงบประมาณ  499,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

     *รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุม    ท ี ่ประช ุมได ้หาร ือก ันเป ็นเวลาอ ันสมควรแล ้ว ประธานสภาฯ                         
                                         จึงขอมติที่ประชุมสำหรับประเด็นดังกล่าวต่อไป 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไป ผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี    
ประธานสภาฯ                        ลงมติ เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 10.35 น. 

     1.เห็นชอบ     10  เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ       -  เสียง 
     3.งดออกเสียง       1  เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.3.ขออนุญาตนำพื้นที ่ตำบลเมืองลี ไปดำเนินการจัดที ่ด ินทำกิน
ประธานสภาฯ   ให้ชุมชนเพ่ือนำมาประกอบการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ 

     ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ชี ้แจงประเด็น 
                                          ดังกล่าวครับ เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ด้วยที่ว่าการอำเภอนาหมื่นได้มีหนังสือที่ นน 1018.1/ว184 ลงวันที่ 
นายก อบต.เมืองลี  14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ  
                                         จัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งสืบเนื่องมาจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน  

                               / กรมป่าไม้แจ้งว่า............ 
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                                          กรมป่าไม้แจ้งว่าคณะอนุกรรมการจัดหาที ่ด ิน กรมป่าไม้ ได้มีการประชุม                     
                                          ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2  
                                          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ 
                                          กำหนดพื ้นท ี ่ป ่าสงวนแห ่งชาต ิ ในพื ้นท ี ่จ ังหว ัดน ่าน จำนวน 5 พ ื ้นที่                       
                                          เนื้อที่ 32,412 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ               
                                          จัดที ่ด ินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                                          (เพิ่มเติม) โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้ดำเนินการสำรวจ 
                                          พื้นที่ดังกล่าวเป็นรายตำบลเรียบร้อยแล้ว ในการนี้อำเภอนาหมื่นจึงขอให้จัด 
                                          ประช ุมสภาเทศบาลตำบล สภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเพ ื ่อลงมติ                               
                                         ให ้ ความ เห ็นชอบนำพ ื ้ นท ี ่ ไปดำ เน ิ นการจ ั ดท ี ่ ด ิ นทำก ิน ให ้ ช ุ มชน                                 
                                          เพ่ือนำมาประกอบการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ 

     ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติม เชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมขอนำเรียนที่ประชุม คือ พื้นที่เป้าหมาย
เลขานุการสภาฯ   ดำเนินการจัดที่ดินกำกับให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                                          (เพ่ิมเติม) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดน่าน 5 พ้ืนที่  

1.ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้     เนื้อท่ี 27,580   ไร่ 1 งาน  82 ตารางวา 

2.ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้    เนื้อท่ี   2,338   ไร่ 1 งาน  83 ตารางวา 

3.ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง     เนื้อที่   1,201   ไร่ 1 งาน  88 ตารางวา 

4.ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด (ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว)  เนื้อท่ี      859   ไร่ 2 งาน  72 ตารางวา 

5.ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ (ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง)  เนื้อท่ี      436   ไร่ 2 งาน  88 ตารางวา 

     โดยพื้นที่ตำบลเมืองลีของเรา อยู่ในพื้นที่ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้  
                                         จำนวน 81 ราย 94 แปลง พ้ืนที่ 440 ไร่ โซน E 132 ไร่ โซน C 309 ไร่  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมได้รับฟังการแถลงญัตติและคำชี้แจงเพิ่มเติมจากทางท่าน
ประธานสภาฯ   นายกฯ และท่านปลัดฯ ไปแล้วนั้น ลำดับถัดไปผมขอให้ที่ประชุมได้หารือกัน  
                                          เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวเชิญครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควร 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

                    / ที่ประชุม............ 
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ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 10.40 น.  

1.เห็นชอบ     10  เสียง 
 2.ไม่เห็นชอบ       -  เสียง 
 3.งดออกเสียง       1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ แจ้งให้ทราบก็ขอเชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิชิต  บัตริยะ   ขอแจ้งเรื่องโครงการน่านแซนบล็อกที่จะมีการลงพื้นที่อำเภอนาหมื่น
นายก อบต.เมืองลี  โดยเลขานุการของท่านบัณฑูร ล่ำซำ ในวันที่ 9 เมษายน 2563 จะลงพื้นที่                
                                          ณ ตำบลเมืองล ี ของเรานะคร ับ โดยขอเช ิญผู ้นนำหมู ่บ ้าน ผ ู ้นำช ุมชน                    
                                          สมาชิกสภาฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของ              
                                          การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเลี้ยงรับรอง ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินหลวงมาใช้ได้  
                                          แต่จะใช้เงินงบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคงแทนครับ 

     ขอแจ้งเรื่องการจัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนนะครับ ตอนนี้  
                                          งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ได้เข้ามายัง อบต.เมืองลี               
                                          โดยสรุปแล้วหน้ากากอนามัยที ่ เราจะสามารถจั ดหาได้อยู ่ท ี ่  1 ,746 ชิ้น                     
                                          โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหน้ากากอนามัยและจะทำการแจกจ่าย 
                                          ให้ประชาชนตำบลเมืองลี ต่อไป 

นายจำเนียร  มาอ่ิน   เร ียนท่านประธานสภา ท่านสมาช ิกสภา คณะผู ้บร ิหารท้องถิ่น                  
สมาชิกสภาฯ ม.6           และผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน ผมมี 2 ประเด ็นจะพูดถึงคร ับ เร ื ่องแรก                 
                                         ผมขอสอบถามถ ึงการจ ัดหาเคร ื ่องเป ่าลมเพ ื ่อจ ัดทำแนวป ้องก ันไฟป่า                         
                                         ว่าทาง อบต.เมืองลี ได้จัดหาไว้หรือยังครับ เนื่องจากห้วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไป 
                                         เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนที่มีปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาก การใช้กำลังคนเข้าจัดทำ    
                                         แนวไฟป่าก็เป็นเรื ่องที ่สำคัญและจำเป็นต้องมีเครื ่องมือสำหรับการจัดทำ                 
                                         แนวป้องกันไฟป่าครับ 

นายสมศักดิ ์ ศรีแก้ว   ในส่วนของการจัดซื ้อจ ัดจ้างเครื ่องเป่าลมนั ้น ทาง อบต.เมืองลี                   
รองนายก อบต.เมืองลี  ก็ได้ไปติดต่อสอบถามกับห้างร ้านที ่จ ัดจำหน่ายเครื ่องเป่าลม แต่ช ่วงนี้                    
                                          เครื่องเป่าลมขาดตลาดเนื่องจากมีหลายหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเป่าลม 
                                          เช ่นกัน จ ึงต ้องรอให้โรงงานผลิตส ินค้าเคร ื ่องเป ่าลมเพิ ่มเต ิมก่อนครับ                           
                                          โดย อบต.เมืองลี ก็มีแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเป่าลม จำนวน 6 เครื่อง  

 

                                    / นายจำเนียร.......... 
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นายจำเนียร  มาอ่ิน   อีกเรื่องหนึ่งผมขอประท้วงท่านประธานสภาฯ ในเรื่องการรักษาเวลา
สมาชิกสภาฯ ม.6  การประชุมด้วยครับ เนื่องจากมีการประชุมล่วงเลยเวลาอยู่บ่อยครั้ง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอชี้แจงประเด็นการประชุมสภาฯ ที่ล่วงเลยเวลานะครับ เนื่องจาก
ประธานสภาฯ   การประชุมมีประเด็นต้องหารือกันต่อเนื่องซึ่งจำเป็นต้องมีการประชุมที่ล่วงเลย  
                                          เวลาบ้างครับ โดยผมก็จะพยายามรักษาเวลามากขึ ้นกว่านี ้ และถ้าเรื ่องใด                    
                                          ที ่ต้องใช้ระยะเวลาการประชุมยาวนานก็อาจจะต้องยกประเด็นดังกล่าวไป 
                                          ประชุมสภาฯ ในครั้งถัดไปแทนครับ   

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอฝากให้ทางนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ช่วยนักป้องกันฯ
เลขานุการสภาฯ   รวบรวมภาพถ่ายพร้อมจัดทำรายงานเรื่องการดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเมืองลี    
                                          แล้วรายงานให้ท่านนายกฯ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการรายงานท่านนายอำเภอ  
                                          นาหมื่นในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาหมื่นต่อไปครับ 

     เร ื ่องโรคต ิดต ่อไวร ัสโคโรน ่า 2019 (Covid-19)  ผมอยากขอ                  
                                          ความร่วมมือท่านผู ้นำหมู ่บ ้าน/ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวังและมีมาตรการ                        
                                          ในการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน   
                                          ที่ประชาชนวัยทำงานหรือญาติพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ              
                                          จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อประกอบประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของตน ซึ่งอาจจะ              
                                          ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ตำบลเมืองลีได้ครับ  ดังนั้นจึงขอให้ 
                                          ช ่ วยก ันป ้องก ัน โ รคโดยการสวมหน ้ ากากอนาม ั ย  ล ้ า งม ือด ้ ว ยสบู่                                
                                          หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งงดจัดกิจกรรมที่มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก   
                                          และไม่ใช้ภาชนะในการรับประธานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มร่วมกัน ครับ 

     เรื่องต่อไปที่ผมจะแจ้งคือ เนื่องด้วยมูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                                          ได้จัดสรรงบประมาณมายังพื ้นที่ตำบลเมืองลี เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา  
                                          แหล่งน้ำ นำร่องปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านน้ำอูน หมู่ที่  1  
                                          หมู ่บ้านวังน้ำเย ็น หมู ่ที ่ 5 และหมู ่บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 การดำเนินการ                     
                                          ด้านงบประมาณอาจจะต้องผ่านทาง อบต.เมืองลี และลงไปยังหมู่บ้านข้างต้น  
                                          หรือ อาจจะมีงบเข้าไปยังหมู ่บ ้านโดยตรง ทั ้งนี ้กำลังอยู ่ในกระบวนการ                   
                                          จัดทำหนังสือเพ่ือประสานงานกันอยู่ครับ โดยโครงการที่จะได้รับการพัฒนานั้น  

                                          เบื้องต้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี โครงการนั้นได้รับ  
                                          การอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ส่วนเงินงบประมาณที่ได้จะเป็นเงินนอกงบประมาณ 

นายวิภูชาญ  ขันคำ   ผมขอเสนอให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดไข้สำหรับการตรวจหาผู้ป่วยที่
เลขานุการ นายกฯ  อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นแนวทาง 
                                          ป้องกันและเฝ้าโรคระบาดดังกล่าวในพื้นที่ตำบลเมืองลี 

                     / นายวีระ............ 



16 
 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนนี ้ผมจะขอฝากทางหัวหน้าสำนักงานปลัดศึกษาข้อมูลและ
เลขานุการสภาฯ   ความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดไข้ดังกล่าวต่อไปครับ 

นายมนัส  ถาธิ    กิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ได้หารือกัน
รองนายก อบต.เมืองลี  แล้วมีข้อสรุปว่าจะไม่จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของ                 
                                          ไ ว ร ั ส  Covid 19 คร ั บ  โ ดยจะ ให ้ ป ร ะชาชนรดน ้ ำ ด ำห ั ว ผ ู ้ ส ู ง อ ายุ                                  
                                          ตามความเหมาะสมด้วยตนเอง  

นายสำราญ  ถาลี    ผมขอแจ้งที่ประชุมทราบว่าตอนนี้หมู ่บ้านวังน้ำเย็นต้องการดำเนิน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5            โครงการปลูกไม้ผล 1 คน 1 ไร ่ โดยหมู ่บ ้านวังน้ำเย็นมีทั ้งหมด 11 คน  
                                         ที่ต้องการดำเนินโครงการดังกล่าวครับ ถ้ามีการจัดโครงการนี้ถือเป็นการสร้าง 
                                         อาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีด้วยครับ 

     ขอขอบคุณทาง อบต.เมืองลี ที่ได้ดำเนินการติดตั้งกระจกมุมโค้งป้องกัน 
                                         อุบัติเหตุให้กับประชาชน แต่ก็ยังขาดอีก 4 จุดเสี ่ยง ในพื้นที ่บ้านวังน้ำเย็น                   
                                         ซึ่งในอนาคตหวังว่าจะดำเนินการติดตั้งเพ่ิมเติมนะครับ 

     นอกจากนี้ผมขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านวังน้ำเย็น 
                                         ด้วยครับเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุจากการเดินทาง 

     หมู ่บ ้านว ังน ้ำเย ็นต ้องการกล ่องเกรเบ ี ้ยน จำนวน 10 กล ่อง                          
                                         เพ่ือดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งถ้าทาง อบต.เมืองลี จัดหาให้ได้ก็จะทำให้ 
                                         หมู่บ้านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส ่วนของกล ่องเกรเบ ี ้ยนน ั ้น ขอให ้ทางผ ู ้ ใหญ ่บ ้านหม ู ่ท ี ่  7                   
เลขานุการสภาฯ   เขียนโครงการเข้ามายัง อบต.เมืองลี ด้วยครับ และระบุว่าอยากได้กี่กล่อง 

     ในส่วนของโครงการปลูกไม้ผลนั ้น ผมขอฝากให้นักว ิเคราะห์ได้  
                                          ตรวจสอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)  
                                          และข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่าเกี ่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์                  
                                          พันธุ ์กรรมพืชหรือไม่อย่างไร เพื ่อจะได้ดำเนินการตามที ่ท่านผู ้ใหญ่ ม.5                    
                                          ได้เสนอมาครับ  

     ผมขอแจ้งหนังสือที่ มท 0211.1/ว1526 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  
                                         เรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ  
                                         ในระดับจังหว ัด โดยใจความสำคัญอ้างถึงนายกรัฐมนตรีได้ม ีข ้อส ั ่ งการ                 
                                         ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยให้ส่วนราชการ  
                                         และหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยง  
                                         หรอืเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก  

                                    / และอาจมี............... 
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                                         และอาจะมีความเส ี ่ยงต ่อการแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา                    
                                         (Covid - 19)  โดยไม ่จำเป ็น เช ่น การแข ่ งข ันก ีฬา การจ ัดคอนเส ิร์ต   
                                         และการจัดมรสพ เว้นแต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง   
                                         ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และจะต้องขออนุญาตจาก                    
                                         ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม        
                                         ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก  

     ท ั ้ งน ี ้ผมขอนำเสนอให ้ท ี ่ประช ุมได ้ร ับทราบเพ ื ่อเป ็นแนวทาง                    
                                         ในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองเพื ่อส ู ้ก ับโคโรนาไวรัส 2019                
                                         (Covid-19)  เพ ื ่อให ้ท ่านผ ู ้นำท ้องท ี ่ /ท ้องถ ิ ่น ได ้นำไปประชาส ัมพ ันธ์              
                                         ให้กับประชาชน ดังนี้ 

     7 สิ่งที่ โคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) กลัว 

      1.กลัว UV 
      2.กลัวอุณหภูมิสูง 56 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
      3.กลัวอากาศที่ถ่ายเท 
      4.กลัวยาฆ่าเชื้อคลอรีน 
      5.กลัวแอลกอฮอล์ 75 %  
      6.กลัวการล้างมือบ่อยๆ 
      7.กลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งของมนุษย์ 

     ภูมิคุ้มกันเป็นแพทย์ที่ดีท่ีสุดของมนุษย์ 8 วิธีกระตุ้นภูมิคุ้มกันง่ายๆ 

      1.นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
      2.มื้อเช้ารับประทานโยเกิร์ต 
      3.กินกระเทียมให้มาก 
      4.ดื่มน้ำผึ้ง น้ำขิง น้ำมะนาว 
      5.เพลิดเพลินในยามบ่าย  
      6.ออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
      7.ตากแดดบ่อยๆ 
      8.ร่าเริงและมองโลกในแง่ดี 

นายวิชิต  บัตริยะ   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันที่ 18 มีนาคม 2563 งานวันท้องถิ่นไทย
นายก อบต.เมืองลี  ถูกยกเลิกนะครับ เนื่องจากปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 ผู้จัดประชุมเกรงว่า 
                                          อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคมากข้ึนเลยยกเลิกไปก่อนครับ 

 
           / นายคุ้ม............. 



18 
 

นายคุ้ม  ธิมา    ขอแจ้งที่ประชุมว่าเรื่องการติดตั้งกระจกมุมโค้งอยากให้เพ่ิมจุดหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3   ผู้ช่วยทัศน์ ด้วยครับบริเวณนั้นก็เป็นทางแคบเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
                                          เช่นกัน  

     อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                          รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เรื่องงบประมาณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                         เพียง 20,000 บาท ผมมีความเห็นว่าไม่เพียงพอกับพ้ืนที่ทั้งตำบลเมืองลีครับ  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี้แจงเรื่องการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภาฯ            ประจำปี พ.ศ.2563 เร ื ่องงบประมาณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
                                         เพ ียง 20 ,000 บาท เบ ื ้องต ้นเราได ้ต ั ้ งงบประมาณไว ้  20 ,000 บาท                         
                                         ตั้งไว้เบื้องต้นสำหรับบรรเทาสาธารณภัยประจำปี กรณีเกิดสาธารณภัยที่ต้องใช้  
                                         งบประมาณมากกว่า 20,000 บาท ก็มีข้อยกเว้นในการนำเอางบกลางมาใช้ได้ 
                                         อีก 200,000 บาท ถ้ายังไม่เพียงพออีกก็สามารถนำเอาเงินสะสมมาใช้ครับ                 
                                         จึงเรียนให้ที่ประชุมรับทราบและเข้าใจแนวทางงบประมาณร่วมกัน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอฝากทางสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านได้ปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน
ประธานสภาฯ   กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู ้สูงอายุประจำหมู่บ้านตนเองหรือไม่ และถ้าจัดจะมี  
                                          มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างไร  

     ในวันนี้ทางหัวหน้าโครงการหลวงน้ำแขว่งได้เข้าร่วมประชุมด้วย                 
                                          ทางหัวหน้าโครงการหลวงฯ มีเรื่องใดจะแจ้งหรือไม่ครับ 

นายธวัชชัย  ยะอ่ิน   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู ้บริหารท้องถิ่น               
เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ  และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมมีเรื ่องจะแจ้งที ่ประชุมฯ เกี ่ยวกับ               
                                          เรื ่องการจัดทำแนวกันไฟ โดยโครงการหลวงน้ำแขว่งได้ตั ้งงบประมาณไว้ใน               
                                          งบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดทำแนวกันไฟ ตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 6 หมู่บ้าน  
                                          ยกเว้นหมู่บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ที่เดียวที่ยังไม่ได้ดำเนินการครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ฝากทางท่านนายกและคณะผู้บริหารท้องถิ่นเรื ่องการมอบหมายให้ 
เลขานุการสภาฯ   ผอ.กองหรือหัวหน้าสำนัก หรือตัวแทนจากกองหรือสำนัก เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
                                         เพ่ือเข้าร่วมรับฟังเวลาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการหรือให้ชี้แจงประเด็นซักถาม 
                                         จะท่ีประชุมก็จะสามารถตอบประเด็นชี้แจงนั้นให้สมาชิกสภาฯ ได้ครับ 

     ประเด็นการจัดการขยะผมได้ปรึกษากับหัวหน้าสำนักงานปลัด จะมีการ 
                                          จัดหาตาข่ายสำหรับใช้เป็นที่ทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี  
                                          รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้ถูกที่ 
                                         บริเวณแหล่งท่องเที ่ยว เพื ่อต้อนรับประชาชนผู ้เข้ามาท่องเที ่ยวในพ้ื นที่                   
                                          ตำบลเมืองลีด้วยครับ 
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นายวิชิต  บัตริยะ   ในวันที ่ 31 มีนาคม 2563 จังหวัดน่านของเราจะประกาศว่าเป็น             
นายก อบต.เมืองลี            จังหว ัดปลอดขยะ เน ื ่องด ้วยการดำเน ินกิจกรรมเมืองน ่านถนนสะอาด 
                                          ปราศจากขยะ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมเห็นด้วยกับท่านเลขานุการสภาฯ เรื ่องการให้ ผู ้อำนวยการกอง             
ประธานสภาฯ   หรือหัวหน้าสำนัก หรือ ผู ้แทนของแต่ละกอง/สำนักเข้าร่วมประชุมสภาฯ                  
                                          เพ่ือรับฟังและชี้แจงประเด็นซักถามต่างๆครับ 

นายสุขสันต์  ฐานะ   ผมขอแจ้งให้คณะผู ้บริหารท้องถิ ่นดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1   สาธารณะบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ด้วยครับ 

     เรื่องเงินสะสมก็ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ ไปแล้วอยากให้เร่งดำเนินการ 
                                         ก่อสร้างตามโครงการที่ได้เสนอไปด้วยครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรื ่องการดำเนินโครงการตามงบประมาณเงินสะสมนั้นตอนนี้อยู่ใน        
นายก อบต.เมืองลี           กระบวนการรับรองแบบจากวิศวกรสามัญอยู่ครับ เมื่อได้รับการรับรองแบบแล้ว 
                                         ก็จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ขอเสนอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงและสถานที่ท่องเที่ยว
สมาชิกสภาฯ ม.3           เพ่ือป้องการเหตุด่วนเหตุร้ายและการทิ้งขยะครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอเชิญท่านรองมนัส  ถาธิ ได้ชี้แจงเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุครับ 
ประธานสภาฯ 

นายมนัส  ถาธิ    เรื่องความคืบหน้าการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี ตอนนี้สถานที่
รองนายก อบต.เมืองลี  อาจจะขอใช้ที่โรงเรียนบ้านน้ำอูน ที่กำลังจะปิดลงเพราะถูกยุบรวม เนื่องด้วย  
                                          สถานที่ค่อนข้างพร้อมมีระบบไฟฟ้าระบบน้ำและอาคารสถานที่ ที่เหมาะสมครับ 

นายสุริยา  ระงับพิษ   ผมมีความเห็นว่าเรื่องสถานที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเห็นควรใช้สถานที่
ประธานผู้สูงอาย ุ  ที่เป็นจุดศูนย์กลางของตำบล เพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังโรงเรียน               
                                          ของผู้สูงอายุครับ เห็นควรขอใช้พื้นที่ กศน.โรงเรียนบ้านนาคา หรือ ใช้พื้นที่  
                                          โรงเรียนบ้านป่าซาง ถ้าโรงเรียนถูกยุบรวม  

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมเห็นด้วยกับประธานผู ้ส ูงอายุ ในการใช้สถานที ่ กศน.โรงเรียน               
นายก อบต.เมืองลี  บ้านนาคาเนื ่องด้วยมีความพร้อม สะดวก อยู ่ย ังจุดศูนย์กลางที ่ผ ู ้ส ูงอายุ                   
                                          แต่ละหมู่บ้านเข้าถึงง่าย อีกทั้งอาจจะขอความร่วมมือทาง กศน.อำเภอนาหมื่น  
                                          ให้เข้ามาอบรมให้ความรู้หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุได้ด้วยครับ เมื่อสถานที่พร้อม   
                                          ก็สามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารดูแลต่อไปครับ 

 

                                    / นายมนัส............... 
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นายมนัส  ถาธิ    ผมเห็นด้วยกับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี โดยใช้ กศน.              
รองนายก อบต.เมืองลี               โรงเรียนเมืองลี ครับ 

                                                    ขอแจ้งที ่ประชุมทราบวันที ่ 20 มีนาคม 2563 จะมีการจัดอบรม 
                                         วิทยากรระดับตำบลขอให้ผู้นำท้องที่สำรวจและส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมมาให้  
                                         อบต.เม ืองล ี ด ้วยคร ับ การอบรมเร ิ ่มต ั ้งแต ่เวลา 09.30 – 16.30 น.                        
                                         โดยใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 16,500 บาท ผู้เข้าร่วมอบรม หมู่บ้านละ    
                                         5 คน รวมเป็น 35 คน นะครับ 

                                                    อ ีกโครงการหน ึ ่ งท ี ่ จะม ีการจ ัดค ือ โครงการม ัคค ุ เทศก ์น ้ อย                          
                                         จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหมู่บ้านละ 3 คน ยกเว้นหมู่บ้านวังน้ำเย็นที่เป็นหมู่ บ้าน 
                                         ท่องเที ่ยวนวัตวิถี จะมีผู ้เข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน ครับ มัคคุเทศก์น้อย                   
                                         จะอยู่ในช่วง มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึง 3 จัดอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2563                 
                                         โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดจะเข้ามาอบรม ขอให้ส่งรายชื่อมาให้ อบต.เมืองลี  
                                         ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นี้นะครับ งบประมาณในการดำเนินการ  
                                         16,500 บาท  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เรื่องโครงการอบรมวิทยากรระดับตำบล ผมอยากเสนอให้ผู้นำท้องที่
ประธานสภาฯ            และผู ้นำท้องถิ ่น เข้าร่วมอบรมครับ เนื ่องจากเวลามีงาน มีกิจกรรมหรือ                      
                                         มีโครงการ แม้แต่การประชุมผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นก็ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาท  
                                         ได้กล่าวรายงาน หรือ เปิดพิธีการ รวมทั้งการเป็นพิธีกรในงานต่างๆ ของหมู่บ้าน/ 
                                         ชุมชนของท่าน 

นายภานุวัฒน์ ตันธนะวรกุล  ในส่วนของงบประมาณจากมูลนิธ ิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7            จะมีการเข้ามาช่วยเหลือเพื ่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื ้นที ่ตำบลเมืองลี                    
                                         และการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ ปี 2563 นี้ได้ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านน้ำอูน                 
                                         หมู่ที่ 1 หมู่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 และหมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมมีประเด็นหารือกับที่ประชุมเรื ่องการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่เบื ้องต้นผมมีแผนที่จะลงประชาคมหมู่บ้าน เพื ่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค                 
                                          และความต้องการจากประชาชนในพื้นท่ีตำบลเมืองลี เพ่ือนำมาจัดทำเป็น  

          โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2561-2565) ในห้วงเดือนเมษายน 2563 นี้ แต่เนื่องด้วยปัญหาโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบกับแนวนโยบายป้องกันโรค
ระบาดกระทรวงสาธารณสุขที ่งดการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา                    
ที่มาการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ผมจึงขอหารือท่านประธานสภาฯ 
ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ท่านปลัด  

          / และท่านผู้นำหมู่บ้าน....... 
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และท่านผู้นำหมู่บ้านว่า ปี พ.ศ.2563 เราจะมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
หรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม    ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว มีความเห็นโดยสรุปดังนี้ 

นายมนัส  ถาธิ    เน ื ่ อ งด ้ วยป ัญหาการแพร ่ ระบาดของ ไวร ั ส โค โ รนา  2019                     
รองนายก อบต.เมืองลี  (Covid-19) เห็นควรจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมประชาคมหมู่บ้านออกไปก่อน 
                                          ปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายนะครับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส     
                                          และปฏ ิบ ัต ิ ตามแนวทางป ้ องก ันและเฝ ้ าระว ั ง โ รค ไวร ั ส  Covid-19                            
                                          ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เราอาจจะแก้ไขปัญหาโดยเลือกเอาโครงการ               
                                          จากในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)                  
                                          และฉบับที ่แก้ไขเพิ ่มเติม นำเอาโครงการที ่ม ีอย ู ่มาจัดทำเป็นโครงการ                       
                                          ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ต่อไปครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   การคัดเล ือกโครงการเพื ่อนำโครงการเข ้าบรรจุไว ้ในข้อบัญญัติ                 
นายก อบต.เมืองลี                  งบประมาณปี พ.ศ.2564 เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็จริง แต่เนื่องด้วย 
                                          พื้นที่ตำบลเมืองลีเราดำเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน ถึงแม้เราจะไม่ได้ลงพื้นที่  
                                          ประชาคมหมู ่บ ้าน แต่เราก็อยากให้ทุกหมู ่บ ้านมีส ่วนร่วมกับการจ ัดทำ 
                                          งบประมาณประจำปีเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองลี โดยเบื้องต้นก็จะให้ทุกหมู่บ้าน 
                                          ได ้เล ือกโครงการที ่จะดำเน ินการในป ี พ.ศ.2564 และเสนอเข้ามายัง                     
                                          อบต.เมืองลี เพ่ือดำเนินการต่อไปครับ 

นายสุขสันต์  ฐานะ   ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ช่วยสำเนาเอกสารแผนพัฒนาองค์การบริหาร              
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1                     ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ทุกหมู่บ้าน  
                                          โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อที่หมู่บ้านจะได้เลือกโครงการ 
                                          และเสนอโครงการเข้ามายัง อบต.เมืองลี เพ่ือดำเนินการต่อไปครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   รับทราบครับ และผมก็จะรวบรวมแผนพัฒนาฯ และสำเนาเอกสารไปให้
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ทุกหมู ่บ้านครับอีกเรื ่องหนึ ่งขอแจ้งว่าเครื ่องถ่ายเอกสารของอบต.เมืองลี                 
                                          ชำรุดนะครับต้องรอให้นำส่งช่างเพื่อซ่อมแซมให้ใช้การได้ก่อนจึงจะดำเนินการ 
                                          สำเนาเอกสารให้หมู่บ้านต่อไป 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในเรื ่องการคัดเลือกและนำเสนอโครงการเข้ามายัง อบต.เมืองลี 
เลขานุการสภาฯ            โดยหมู่บ้านนั้น ผมอยากจะให้ทางหมู่บ้านพิจารณาโครงการทุกยุทธศาสตร์               
                                         และนำเอาโครงการจากยุทธศาสตร ์ท ี ่ท ่านเห ็นถึงความจำเป็นเร ่งด ่วน                     
                                         และต้องการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นโครงการ 
                                         อันดับแรกที่ต้องการนำเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 

                          / ทั้งนี้ถึงแม้............... 
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                                         ทั ้งนี ้ถ ึงแม้จะไม่ม ีการประชุมประชาคมหมู ่บ้านแต่ก็อาจจะมีการประชุม 
                                         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ 
                                         พัฒนาท้องถิ ่น และการประชุมสภาท้องถิ ่น ซึ ่งท่านผู ้นำท้องที ่/ท้องถิ่น                     
                                         ก็จะต้องเข้าร่วมด้วยครับ 

                                                    นอกเรื ่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                         รายจ่ายประจำปี ในส่วนของการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนในพื้นที่ ชุมชน 
                                         หม ู ่บ ้านต ้องม ีความระม ัดระว ัง ไม ่ข ับโดยประมาทหร ือข ับเร ็วนะครับ                  
                                         โดยขอยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง  
                                         จังหวัดน่าน ได้มีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงของเทศบาลตำบลเชียงกลางขับขี่รถ                  
                                         โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ชนและทับร่างของยายที่ขี่จักรยานมาเสียชวีิต  
                                         โดยญาติของผู ้เสียชีวิตได้ฟ้องร้องค่าเสียหายมายังเทศบาลตำบลกลางเวียง                 
                                         เป ็นเง ินหลายแสนบาท โดยตามระเบียบกฎหมายแล้วสามารถฟ้องร ้อง                   
                                         ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ครับ แต่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ                 
                                         ก็จะไปไล ่เบี ้ยค ่าเส ียหายจากพนักงานหรือเจ ้าหน้าที ่ท ี ่กระทำผิดต ่อไป                         
                                         ซึ ่งผมอยากจะให้กรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
                                         โดยเฉพาะที่เป็นพนักงานขับรถหรืองานกู ้ช ีพกู ้ภัยที ่อาจจะต้องระมัดระวัง               
                                         เรื่องการขับรถของหน่วยงานอบต.เมืองลี ให้เน้นถึงความปลอดภัยไม่ประมาท  
                                         เพราะผลที่ตามมานั้นมันร้ายแรงและท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอให ้ท ี ่ประช ุมโดยเฉพาะผ ู ้นำหม ู ่บ ้ านและสมาช ิกสภาฯ                        
นายก อบต.เมืองลี                  ได้มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อยามฉุกเฉินกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับ              
                                          ถือเป็นอีกช่องทางในการติดต่อเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันที                    
                                          เบอร์โทรศัพท์ 097-923-0158 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนจะเสนอเพ่ิมเติม ผมขอปิดประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ                     บร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี สมัยว ิสามัญ สมัยที ่  1/2563 แต่เพียงเท่านี้                         
                                         และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประธานอาหารกลางวันร่วมกันครับ   

 

ปิดประชุม     เวลา 12.45 น. 
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        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายวีระ  เขื่อนคำ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายจำเนียร  มาอ่ิน) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายเทียบ  ธนภัคพลชัย) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย................................................ 
สมัยที่............ครั้งที่......../.....................เมื่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


