
1 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 

วันที่ 8 เดือน เมษายน 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 จุดธูปเทียนบูชา             
พระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ประธานสภาฯ ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 และได้ดำเนินการประชุมต่อไป 
     1.ขอแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าการประชุมครั ้งนี ้ เป็นการประชุม 
                                          สภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี สมัยว ิสามัญ สมัยที ่  2 /2563                                
                                          โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การ  
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณ สภาองค์การบริหาร 
                                          ส่วนตำบลเมืองลี จึงขออนุมัติจากนายอำเภอนาหมื่น ตามหนังสือที ่ว ่าการ      
                                          อำเภอนาหมื ่น ท ี ่  นน 0023.12/437 ลงว ันท ี ่  26 ม ีนาคม 2563                          
                                          เร ื ่อง ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยว ิสามัญ สมัยที ่ 2/2563 อาศัยอำนาจ                     
                                          ตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร              
                                          ส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน นายอำเภอนาหมื่น 
                                          จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ  
                                          สมัยที่ 2/2563 โดยมีกำหนด 15 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 –  
                                          1 3  เ ม ษ า ย น  2 5 6 3  ป ร ะ ก า ศ  ณ  ว ั น ท ี ่  2 7  ม ี น า ค ม  2 5 6 3  
     2.แจ ้ ง เร ื ่ องการแต ่ งต ั ้ ง โยกย ้ายตำแหน ่งนายอำเภอนาหมื่น                   
                                          โดยนายสุภโชค  ศ ิลปคุณ นายอำเภอนาหมื ่น ได ้ย ้ายไปดำรงตำแหน่ง        
                                          นายอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีนายจรัญ ยะมั ่นเท้ง ปลัดอาวุโส                 
                                          จากอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มารักษาการแทนนายอำเภอนาหมื่น 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมัยท ี ่  1/2563 เม ื ่อว ันที ่  16 ม ีนาคม 2563  โดยเลขาน ุการสภาฯ                         
                                          ได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม  
                                          ในครั้งนี้แล้ว ถ้ามีข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือต้องการเปลี ่ยนแปลงขอให้แจ้งทาง 
                                          เลขานุการสภาฯ ได้เลยครับ 

ที่ประชุม    ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่  
                                          1/2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ประธานสภาฯ จึงดำเนินการประชุมฯ                         
                                          ในวาระถัดไป 

            / ระเบียบวาระท่ี 3.......... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

นายมนัส  ถาธิ    ผมขอเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนา    
รองนายก อบต.เมืองลี            องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) รายชื ่อโครงการ                  
                                          บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ที ่ 6 ลำดับที ่ 12 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก                  
                                          หมู่ที่ 6 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวจากบริเวณ ห้วยสวนโทก  
                                          เป็นห้วยห้าน เนื่องด้วยบริเวณห้วยสวนโทก เป็นบริเวณที่ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะ  
                                          ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำครับ  

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมขอชี้แจงประเด็นดังกล่าวครับ เนื่องด้วยโครงการที่ได้เสนอมาเป็น 
นักวิเคราะห์ฯ   โครงการที่ผมได้รวบรวมมาจากแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี               
                                          ในร ูปแบบแผน 3 ป ี  และร ูปแบบแผน 4 ป ี  จนมาถ ึงป ี  พ.ศ.2562                            
                                          ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้  
                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นแผน 5 ปี  
                                          (พ.ศ.2561-2565) ภายในเดือนมิถุนายน โดยให้นำเอาแผนงาน/โครงการ                 
                                          ที ่มีอยู ่มาเป็นส่วนประกอบ ซึ ่งกรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก                  
                                          หมู่ที่ 6 รายละเอียดโครงการได้มีการระบุไว้ โดยการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
                                          น้ำแขว่ง หมู ่ที ่ 6 มีจุดที ่ต ้องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน 6 จุด ได้แก่                     
                                          1.ห ้วยป ู ่ งอด 2.ห ้วยสวนโทก 3.ห ้วนง ้อมกอก 4.ห ้วยป ่าเคร ื อ เขา                                 
                                          5.ห้วยน้ำแขว่ง 6.ห้วนปู่น ทั ้งนี ้ถ้าท่านรองนายกฯ ต้องการให้มีการแก้ไข 
                                          รายละเอียดโครงการ ก็สามารถเสนอมาได้ครับ ผมในฐานะนักวิเคราะห์     
                                          นโยบายและแผน จะรวบรวมโครงการที ่ม ีความต้องการแก้ไข เพิ ่มเติม                    
                                          หรือเปลี่ยนแปลงไว้ โดยหลังจากผ่านพ้นวิกฤติการระบาดของโคโรน่าไวรัส  
                                          2019 (Covid-19) ผมจะนำเข้าสู ่กระบวนการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป  

 

                                                 / นายวีระ............ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมผมขอแจ้งเรื่องความคืบหน้าเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรม
เลขานุการสภาฯ   โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2563  
                                          ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ได้มีหนังสือ  
                                          ที่ นน 1018.1/ว307 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปข้อมูลปัญหา          
                                          และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในครั้งนั้นทางจังหวัดขอให้องค์กร 
                                          ปกครองส่วนท้องถิ ่นส่งรายงานปัญหาในพื ้นที ่ของตน จำนวน 2 ปัญหา                       
                                          ให้อำเภอเพื่อรวบรวมส่งรายงานให้จังหวัดน่านต่อไป โดยในพื้นที่ตำบลเมืองลี 
                                          ของเรา ได้เสนอ 1.ปัญหาภัยแล้งและการเข้าถึงแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค  
                                          และการเกษตร โดยจังหวัดได้มีข้อสั ่งการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้                     
                                          ให้ อบต.เมืองลี บรรจุแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาตำบลและส่งแผนงาน/ 
                                          โครงการเข้าแผนพัฒนาอำเภอ และดำเนินการประสานขอใช้ประโยชน์                          
                                          ในพื ้นที ่ป่า โดยไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับ แล้วเมื ่อได้รับอนุญาต                  
                                          ให้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณตามภารกิจ                 
                                          จากหน ่วยงานในพ ื ้นท ี ่  โดยหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับป ัญหาน ี ้ ได ้แก่                        
                                          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน่าน ศูนย์ประสานงานป่าไม้น่าน  
                                          ที ่ทำการปกครองอำเภอนาหมื ่น และอบต.เมืองลี 2.ปัญหาที ่ด ินทำกิน                    
                                          การเข้าถึงและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอุทยานแห่งชาติ  
                                          จังหวัดน่านได้มขี้อสั่งการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ให้อำเภอนาหมื่นร่วมกับ 
                                          อบต.เมืองลี พิจารณาดำเนินการ 2.1.พื้นที่ที ่อยู่ในป่า ให้ดำเนินการจัดทำ 
                                          รายละเอียดขอเข้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
                                          (คทช.) 2.2.การขอใช้ประโยชน์ใช้พื้นที่ป่า ให้ดำเนินการขออนุญาตได้ก่อน              
                                          โดยไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณ แล้วเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขอสนับสนุน 
                                          งบประมาณจากแหล่งงบประมาณตามภารกิจหน่วยงานในพื้นที่ โดยหน่วยงาน  
                                          ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  
                                          ศูนย์ประสานงานป่าไม้น่าน และอบต.เมืองลี 

     ในส่วนนี้ผมได้เร่งติดตามเป็นเสมือนกระจกสะท้อนปัญหากลับไปยัง 
                                          เบื ้องบนเรื ่องปัญหาพื้นที ่ป่า คทช. เพื ่อให้นายอำเภอ ผู ้ว ่าราชการจังหวัด                
                                          ได้รับทราบ โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
                                          ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเอกสาร 
                                          ประกอบ โดยคาดหวังว่าเมื่อที่ดินได้รับการปลดล็อคพื้นที่ป่าสงวนก็จะสามารถ  
                                          ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเราได้เลย 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ผมขอเชิญท่านนายก
ประธานสภาฯ    ได้แถลงญัตติ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
นายก อบต.เมืองลี  สภาฯทุกท่าน 
                                            คณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  ม ี เจตนารมณ์                          
                                          ในการบริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
                                          ตามอำนาจหน้าที ่ของ  พรบ.สภาตำบลและองค์การบร ิหารส ่วนตำบล                    
                                          พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตาม พรบ.กำหนดแผน  
                                          และขั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                          งบประมาณ พ.ศ. 2563  แต่มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ 
                                          รายจ่าย โดยขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                           อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
                                          พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27                   
                                          การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง                  
                                          ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
                                          ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
                                          จึงขออนุมัติดำเนินการเกี ่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                 
                                          พ.ศ. 2563  ดังนี้  
                                                1. ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  
                                          งานบร ิหารงานคล ั ง  งบบ ุคลากร หมวดเง ิน เด ือนพน ักงาน จำนวน                      
                                          160,000 บาท และรายการเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 40,000 บาท                 
                                          เพื ่อโอนงบประมาณเพิ ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง                   
                                          โครงสร ้างพ ื ้นฐาน งบลงท ุน หมวดค่าท ี ่ด ินและส ิ ่ งก ่อสร ้าง  รายการ                        
                                          ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท                
                                          รวมกับงบประมาณเดิม 100,000 บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั ้งสิ้น  
                                          300,000 บาท  

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ   คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมในฐานะเจ้าหน้าที่  
                                         งบประมาณ ขอชี ้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายในญัตติดังกล่าวเพิ ่มเติม               
                                         โดยงบประมาณที ่โอนมาเป็นงบประมาณที่ตั ้งอยู ่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                         ร า ย จ ่ า ย ป ร ะ จ ำ ป ี  พ . ศ . 2 5 6 3  เ ป ็ น ห ม ว ด เ ง ิ น เ ด ื อ น พ น ั ก ง า น                                   
                                         (ตำแหน่งผอ.กองคลัง) ที ่ตั ้งเผื ่อไว้ รอให้มีเจ้าหน้าที ่ตำแหน่ ง ผอ.กองคลัง                    
                                         ย้ายมา แต่เนื ่องด้วยตอนนี ้ย ังไม่มีก็สามารถโอนมาได้ แต่ถ้าเกิดว่ามีการ                   
                                         ย ้ายมาจร ิงเราก็จะใช ้งบประมาณส่วนอื ่นโอนมาจ่ายในหมวดเงิ นเด ือน                   
                                         ผอ.กองคลังนี้ต่อไป  

                                         / นายวีระ.......... 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ก่อนที่ผมจะชี ้แจงรายละเอียดบัญชีการจ้างให้บริการจ้างออกแบบ
เลขานุการสภาฯ   และควบคุมงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ผมขอนำเรียน  
                                          กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู ้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม                
                                          งานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

     ข ้อ 1 กฎกระทรวงน ี ้ ให ้ ใช ้บ ังค ับต ั ้ งแต ่ว ันถ ัดจากว ันประกาศ                         
                                          ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

     ข้อ 3 อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
                                          ให้นำหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
                                          มาใช้บังคับโดยอนุดลม และคำนวณย้อนกลับเป็นร้อยละของวงเงินงบประมาณ 
                                          ค่าก่อสร้าง แต่สำหรับประเภทงานดังต่อไปนี ้ ต ้องไม่เกินอัตราร้อยละ                      
                                          ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามท่ีกำหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง 

     (1) บัญชี 1 สำหรับประเภทงานสถาปัตยกรรม 
     (2) บัญชี 2 สำหรับประเภทงานขนส่งระบบราง 
     (3) บัญชี 3 สำหรับประเภทงานดังต่อไปนี้ 
      (ก) งานถนน 
      (ข) งานสะพานหรือทางหรือถนนที่มีมาตรฐานสูง 
      (ค) งานเขื่อน 
      (ง) งานชลประทาน 
      (จ) งานท่าเรือหรือโครงสร้างริมน้ำหรือในน้ำ 
      (ฉ) งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
      (ช) งานประปา 
      (ซ) งานระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 
      (ฌ) งานระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
      (ญ) งานสนามบิน 

      กฎกระทรวงนี ้ นายอภิศักดิ ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ 
                                                    กระทรวงการคล ัง ให ้ไว ้  ณ ว ันท ี ่  10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  
                                                    รายละเอียดบัญชีค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
                                                    ก่อสร้างตามเอกสารแนบท้าย 

      ในลำดับถัดไปผมขอแจ้งบัญชีอัตราการจ้างให้บริการจ้าง 
                                                    ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                                    อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

                     / สรุปบัญชีอัตราการจ้าง.............. 
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สรุปบัญชีอัตราการจ้างให้บริการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

      

ลำดับ
ท่ี รายการ 

ราคากลางงานต้นทุน 

หมายเหตุ 
ราคากลาง (บาท) 

อัตราการ
จ้าง
ออกแบบ 

เป็นเงินรวม 
(บาท) 

1 

โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี ปริมาณงานขนาดความสูง 
0.80 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ณ 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอ  
นาหมื่น จังหวัดน่าน 

  200,000  4.5% 9,000 งานสถาปัตยกรรม 
(อาคาร) 

2 

โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทุ่งป่าหก ทุ่งตีนชัน ปริมาณงาน
ขนาดความกว้าง 0.70 เมตร ความลึก 
0.40 เมตร ความหนา 0.07 เมตร ความ
ยาว 430 เมตร ณ บ้านน้ำอูน  หมู่ที่ 1 
ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

  200,000  4.5% 9,000 งานสถาปัตยกรรม 
(อาคาร) 

3 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย 
(ขุดบ่อใหม่) ปริมาณงานขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2.00 เมตร ความสูง 
2.40 เมตร จำนวน 4 ถัง ณ บ้านนาคา 
หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น 
จังหวัดน่าน  

  200,000  4.5% 9,000 งานสถาปัตยกรรม 
(อาคาร) 

4 

โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กลำน้ำแขว่ง ปริมาณงานขนาดความ
ยาว 30.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร 
ความสูง 1.20 เมตร ณ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 
7 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

  200,000  4% 8,000 
งานระบบระบายน้ำ
และการป้องกันน้ำ
ท่วม 

5 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายหลัก 
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.70 เมตร 
ความลึก 0.40 เมตร ความหนา 0.10 
เมตร ความยาว 320.00 เมตร ณ       
บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลี      
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

  200,000  4.5% 9,000 งานสถาปัตยกรรม 
(อาคาร) 

6 

โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ ปริมาณงาน
ขนาดความจุ 50.00 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 1 ถัง    ณ บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 
ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  

500,000 4% 20,000 งานระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน 
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7 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย 
ปริมาณงานขนาดความจุ 50.00 ลูกบาศก์
เมตร จำนวน 1 ถัง ณ บ้านนาคา บริเวณ
บ้านนาโป่งและบริเวณบ้านนาคา หมู่ที่ 4 
ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  

500,000 4% 20,000 งานระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน 

8 

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตำบล
เมืองลี จำนวน 1 แห่ง ณ หน้าโรงเรียน
เมืองลี ประชาสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี 
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

182,000 4.5% 8,190 งานสถาปัตยกรรม 
(อาคาร) 

9 

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) 
ปริมาณงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 
เมตร ความสูง 3.00 เมตร จำนวน 14 ถัง 
ณ บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลี 
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

300,000 4.5% 13,500 งานสถาปัตยกรรม 
(อาคาร) 

รวม 9 โครงการ เป็นเงินค่าจ้างออกแบบท้ังสิ้น  105,690    

      

 กันเงินงบประมาณ 2562  เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท    

 จ้างออกแบบ คิดเป็น 3 %  เป็นเงินจำนวน 74,460 บาท    

 ยอดคงเหลือ 25,540 บาท    

 

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมขอสอบถามทาง ผอ.กองช่าง เรื ่องการขออนุมัติโอนเงินสำหรับ
สมาชิกสภาฯ .ม.4  ค่าจ้างออกแบบที่มีเงินเกินมา 25 ,540 บาท ขอให้ชี ้แจงให้ที ่ประชุมทราบ 
                                          ด้วยครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอเชิญทาง ผอ.กองช่าง ชี้แจงจำนวนเงินสำหรับการจ้างออกแบบ
ประธานสภาฯ   ครับ  

นายทรงเกียรติ  กองวี   ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เงินงบประมาณที่ขออนุมัติโอนมาเกิน
ผอ.กองช่าง    จากอัตราค่าจ ้างออกแบบที ่กำหนดนั ้น เป ็นเพราะว ่าทางกองช ่างต ้อง                       
                                          เผื ่องบประมาณส่วนนี ้ไว้สำหรับการจ้างออกแบบโครงการอื่นๆ จะได้มีเงิน 
                                          สำรองในส่วนนี้ไม่ต้องนำเรียนเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติบ่อยครั้ง  
                                          ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีเรื่องใดจะเสนอ ตั้งข้อสังเกต 
ประธานสภาฯ   หรือมีข้อพิจารณาเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 

 

                               / ที่ประชุม.......... 
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ที่ประชุม     มีความคิดเห็นและได้หารือกันเพิ่มเติมโดยสรุปดังนี้ 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  เรื ่องการก่อสร้างพื ้นที ่ตำบลเมืองลี เรามีผู ้ร ับเหมาเพียง 1 ราย             
สมาชิกสภาฯ ม.3  ผมอยากให้กองช่างช่วยติดตามเรื่องการใช้คอนกรีต ในการก่อสร้างว่าเพียงพอ  
                                          และมีมาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ตามสัญญาการก่อสร้างแล้วผู้รับเหมาผูกสัญญา             
                                          กับอบต.เมืองลี ระยะเวลาสองปีที่ต้องรับผิดชอบ ก็อยากขอให้ ผอ.กองช่าง              
                                          ช่วยชี้แจงประเด็นนี้ด้วยครับ 

นายทรงเกียรติ กองวี   ในส ่วนของประเด ็นมาตรฐานคอนกรีตน ั ้น เวลามีการก่อสร ้าง                 
ผอ.กองช่าง    เราจะส่งไปให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เป็นผู้ตรวจสอบ                
                                          และส่งผลการตรวจมาให้เสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในกรณีดังกล่าวที่ทางท่านสมาชิกสภา ม.3 ได้นำเรียนมาว่ามีผู้รับเหมา
เลขานุการสภาฯ   ในพื้นที่ตำบลเมืองลี เพียง 1 ราย นั้น ก็เป็นความจริงครับ แต่การดำเนินการ                
                                          ก่อหนี ้ผูกพันและการก่อสร้างก็จะต้องเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นไป                
                                          ตามแบบการก ่อสร ้ างท ี ่ ทางช ่ า งได ้ เสนอให ้ว ิ ศวกรระด ับช ั ้นสามัญ                             
                                          เป็นผู ้ร ับรองแบบ ถ้าไม่เป็นไปตามแบบไม่มีมาตรฐาน ทางท่านนายกฯ  
                                          คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้เกี ่ยวข้องก็สามารถสั่งให้มีการซ่อมแซม  
                                          หรือ รื้อถอนงานก่อสร้างนั้นได้ ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางหมู่บ้าน/ชุมชน  
                                          ร่วมกันตรวจสอบและเข้ามาเป็นปากเสียงอีกแรงครับ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมได้รับฟังคำชี้แจงจากทางท่าน ผอ.กองช่างและท่านปลัด 
ประธานสภาฯ   ไปแล้วนั ้น ต่อไปผมขอมติที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                          เร ื ่องขออนุมัติ โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั ่วไป  
                                          งานบร ิหารงานคล ั ง  งบบ ุคลากร หมวดเง ิน เด ือนพนั กงาน จำนวน                      
                                          160,000 บาท และรายการเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 40,000 บาท                 
                                          เพื ่อโอนงบประมาณเพิ ่มแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง                   
                                          โครงสร ้างพ ื ้นฐาน งบลงท ุน หมวดค่าท ี ่ด ินและส ิ ่ งก ่อสร ้าง  รายการ                        
                                          ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท                
                                          รวมกับงบประมาณเดิม 100,000 บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั ้งสิ้น  
                                          300,000 บาท 

ที่ประชุม     มติที่ประชุมฯ เวลา 10.41 น. 

     1.เห็นชอบ 11 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

 
                            / นายธวัชชัย.......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติต่อไป เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวิชิต  บัตริยะ   2.ขออนุมัต ิโอนงบประมาณจากแผนงานรักษาความสงบภายใน                   
นายก อบต.เมืองลี  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย งบดำเนินการ รายการวัสดุเครื่อง 
                                          แต่งกาย จำนวน 7,200 บาท เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข    
                                          งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดิน               
                                          และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการจัดซื้อ 
                                          เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 7,200 บาท 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส ่วนน ี ้ผมขอช ี ้แจงเพ ิ ่มเต ิมการโอนงบประมาณเพ ื ่อจ ัดซื้อ                
เลขานุการสภาฯ   เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกฯ                          
                                          ได ้แถลงญัตต ิ ไปคร ับ โดยการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องว ัดอ ุณหภ ูม ิน ี ้  เน ื ่องด ้วย  
                                          กระทรวงมหาดไทย ได ้ส ั ่ งการมาย ั งกรมส ่ ง เสร ิมฯ และท ุกจ ั งหวัด  
                                          แล้วจังหวัดน่านก็มีมาตรการให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง                 
                                          มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)                 
                                          เช่น การมีเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการตรวจวัดประชาชนในพื้นที่เพื่อหาผู้ป่วย 
                                          หรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การจัดให้มีอ่างล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ 
                                          สำหรับล้างมือ เป็นต้น ทั ้งนี ้อบต.เมืองลี ขอโอนงบประมาณเพื ่อจ ัดซื้อ                
                                          เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3 ,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
                                          7,200 บาท ครับ 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  เร ียนท ี ่ประช ุม ด ิฉ ันนางสาวปร ียกาญ  อ ินทะพ ุด  ตำแหน่ ง                      
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.เมืองลี ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการโอนงบประมาณ   
                                          เพื ่อจัดซื ้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยเมื ่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                          พิจารณาอนุมัติก็จะทำการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ได้ทันทีโดยไม่ต้องนำเข้า 
                                          บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  (พ.ศ.2561-2565)             
                                          โดยดิฉันได้ปรึกษากับนักวิเคราะห์ฯ และดูข้อระเบียบแล้ว วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว 
                                          ไม ่ ใช ่ว ัสด ุคร ุภ ัณฑ ์สำหร ับบร ิการสาธารณะหร ือสาธารณประโยชน์                             
                                          เป็นวัสดุครุภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่อบต.เมืองลี ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่จึงไม่จำเป็น   
                                          ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ ่นค่ะ ทั ้งนี ้ประโยชน์หลักของเครื ่องวัดอุณหภูมิ                 
                                          ที ่ถ ูกจัดซื ้อมาจำนวน 2 เครื ่องนี ้ ก ็จะนำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ                       
                                          ของผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ป่วยเอดส์ ในวันที ่แจกเบี ้ยของแต่ละเดือน รวมทั้ง              
                                          ในวันและเวลาราชการ ก็จะใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับตรวจประชาชน  
                                          หรือผู้เข้ามาติดต่อยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ค่ะ 

 

                             / นายธวัชชัย.......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือมีประเด็นเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

นายมนัส  ถาธิ    เรียนที่ประชุมฯ ผมนายมนัส  ถาธิ ตำแหน่งรองนายก อบต.เมืองลี       
รองนายก อบต.เมืองลี  ขอเสนอว่าควรนำเอางบประมาณจากโครงการอื่นๆ เช่น โครงการฝึกอบรมที่มี  
                                          ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ที่ไม่ได้จัดเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิท-19  
                                          นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ              
                                          สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หรือวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ใน             
                                          การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือสำหรับแจกจ่ายให้แต่ละชุมชน/  
                                          หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเมืองลี 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมอยากเสนอให้เปิดด่านชุมชนเพื ่อคัดกรองผู้ ป่วยหรือผู ้ต ิดเชื้อ                      
สมาชิกสภาฯ ม.3  โควิท-19 อีกครั้ง เพ่ือความปลอดภัยของคนในพื้นที่ตำบลเมืองลี 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมเห็นด้วยกับรองมนัส ในการโอนงบประมาณจากโครงการที่ไม่ได้
นายก อบต.เมืองลี  ดำเนินการมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุ อุปกรณ์อื่นครับ เราจะนำ  
                                          เรื ่องนี้ไปหารือและดูข้อกฎหมายต่อไป ในส่วนขอเสนอของท่านชาติรณรงค์               
                                          ได้เสนอมานั้น ทางสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ร่วมกับอำเภอนาหมื่น ได้ประชุม 
                                          หารือประเด็นเรื ่องการตั ้งด่านชุมชนแล้วมีมติเห็นว่า ไม่ควรตั ้งด่านต่อไป                 
                                          เพราะต้องการจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที ่ รพสต. อสม.ลงพื ้นที่ 
                                          ตามชุมชนหมู่บ้านเพื่อตรวจวัดไข้และตรวจหาประชาชนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแทน  
                                          โดยมีมาตรการเบื้องต้นคือการกักตัว 14 วัน กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจั งหวัด  
                                          หรือ ต่างประเทศ รวมถึงบุคคลใกล้ชิดก็ต้องกักตัว แล้วถ้าตรวจพบเชื้อ                 
                                          โควิท-19 ก็จะต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไปครับ 

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมกังวลในส่วนของบุคคลที่เข้าออกพื้นที่ตำบลเมืองลีและพื้นที่อื ่นๆ  
สมาชิกสภาฯ ม.4  เช่นพ่อค้าขายของเร่ ขายของอุปโภค พนักงานขนส่งของจากบริษัทต่างๆ                   
                                          ซึ่งอาจจะมีการนำเชื้อเข้าสู่พ้ืนที่ตำบลเมืองลีได้ เราจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร 
                                          ดีครับ 

นายมนัส  ถาธิ    ผมขอออกความเห็นเรื ่องการตั ้งด่านชุมชนว่า เป็นการสิ ้นเปลือง                  
รองนายก อบต.เมืองลี  งบประมาณและเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด เนื ่องด้วยจังหวัดน่านได้มี     
                                          ประกาศปิดจ ังหวัดแล้ว รวมทั ้งอำเภอนาหมื ่นเองก็ยกเลิกการตั ้งด ่าน                        
                                          แต ่ เน ้นไปในการลงพ้ืนท ี ่แทน เราเป ็นหน ่วยงานสน ับสน ุนควรท ี ่ จะ                         
                                          ปฏิบัติตามนะครับ อีกท้ังงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตั้งด่านของเรา 
                                          ก็ยังไม่มีเพียงพอสำหรับการป้องกันโรคซึ่งด้วยเหตุนี้อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่                  
                                          ที่ประจำการอยู่ด่านตรวจอาจจะติดเชื้อเองได้จะเกิดปัญหาอื่นตามมา 

                               / แต่ทั้งนี้............ 
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                                          แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขอเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อกักตัวบุคคลผู้เดินทาง   
                                          มาจากประเทศกลุ ่มเสี ่ยง หรือเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื ่อเฝ้าดูอาการ               
                                          และป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีครับ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับ ลำดับถัดไป
ประธานสภาฯ   ผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม     มติที่ประชุมฯ เวลา 11.21 น. 

     1.เห็นชอบ 11 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ ต้องการแจ้งสามารถแจ้งได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ   

นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว   ขอแจ้งเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขอให้ชุมชน/หมู่บ้าน ดำเนินการดังนี้ 
รองนายก อบต.เมืองลี   1.ให้ทำหนังสือร้องทุกข์และสำรวจหาพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ำ รวบรวมรายชื่อ 
                                         ผ ู ้ เด ือดร ้อนและถ้าดำเน ินการแล้วจะมีประชาชนได้ผลประโยชน์กี่ ราย                 
                                         ซึ่งผมและเจ้าหน้าที่จากกองช่างก็จะลงพื้นที่ร่วมสำรวจด้วยครับ 

     2.เรื ่องโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของงานป้องกันและบรรเทา                   
                                         สาธารณภัย เรื่องการขุดบ่อน้ำตื ้น และสถานีสูบน้ำก็จะประสานเจ้าหน้าที่  
                                         วิเคราะห์ฯ เพ่ือนำเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ต่อไป  

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของงบประมาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งผมได้ให้เจ้าหน้าที่
นายก อบต.เมืองลี           ที่เกี ่ยวข้องดำเนินการของบประมาณเพื่อแก้ไขแล้วครับ พร้อมทั้งการติดต่อ  
                                         ประสานงานกับหัวหน้าเอกชัย ในการขออนุญาตใช้พื้นที ่ป่าสงวนฯ ถ้าได้รับ  
                                         อนุญาตเราก็จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเข้าถึงแหล่งน้ำได้ดียิ่งข้ึน 

นายสุรินทร์  ราชยศ   ผมขอชี ้แจงเร ื ่องการแก้ไขปัญหาภัยแล ้งในการดำเน ินการของ                
นักป้องกันและบรรเทาฯ           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ โดยเบื ้องต้นเราจะนำน้ำประปา                  
                                         จากบ้านน้ำแขว่งบรรจุในรถบรรทุกน้ำเพื ่อจ ่ายน้ำให้ก ับชุมชน/หมู ่บ้าน                       
                                         ที ่ขาดแคลน ด้วยน้ำประปาบ้านน้ำแขว่งมีปริมาณมากกว่า 100 ,000 ลิตร  
                                         พร้อมทั้งเป็นน้ำที่สะอาดสามารถใช้สำหรับเป็นน้ำดื่มได้ ทั้งนี้ก็จะมีการขุดบ่อ  
                                         และก่อสร ้างสถานีส ูบน ้ำบ ้านน้ำแขว่งเพื ่อให้สามารถจ่ายน้ำและส่งน้ำ                         
                                         ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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     อีกหนึ่งเรื่องคือการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ ทั้งนี้ผมอยากเสนอให้มี สถานี 
                                         ดับเพลิง 1 หมู่บ้าน 1 สถานี เพื่อป้องกันไฟไหม้ครับ  

นายวีระ  เขื่อนคำ   โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะการขุดบ่อน้ำตื้นและการก่อสร้าง
เลขานุการสภาฯ            สถานีสูบน้ำนั้น เป็นโครงการก่อสร้างใช้งบประมาณจำนวนมาก ผมขอฝากให้   
                                         น ักป ้องก ันฯ ได ้ประสานกับนักว ิเคราะห์ฯ ในการบรรจ ุโครงการไว ้ใน                
                                         แผนพัฒนาท้องถิ ่น 5 ปี ก่อนนะครับ เพราะการดำเนินการดังกล่าวจะต้อง 
                                         เป็นไปตามระเบียบที ่ เก ี ่ยวข้องซึ ่งช ่วงนี ้ก ็ต ิดปัญหาการแพร่ระบาดของ                     
                                         ไวรัสโควิท-19 การประชุมประชาคมเพื ่อเพิ ่มเติมแผนพัฒนาฯ อาจจะต้อง             
                                         รอไปก่อน 

     ในส่วนของการหาพื้นที่สำหรับการขุดบ่อน้ำตื้นนั้นขอความร่วมมือทาง  
                                         ท่านผู้นำหมู่บ้าน ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ที ่เกี ่ยวข้องได้หารือกับประชาชน                  
                                         ในชุมชน/หมู่บ้านของท่านก่อนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภายหลัง โดยขอความ 
                                         ร่วมมือสำรวจและรวบรวมพื้นที ่ที ่จะขุดบ่อน้ำตื ้นสำหรับอุปโภค บริโภคที่  
                                         ประชาชนเดือดร้อนต้องการจริงๆก่อนนะครับ ในการขุดบ่อน้ำตื้นเพ่ือการเกษตร 
                                         หรือบางกลุ่มยังไม่ได้เดือดร้อนเพราะภัยแล้งก็จะมีงบประมาณอ่ืนช่วยเหลือต่อไป 

นายคุ้ม  ธิมา    ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดฯ นะครับจะให้ อบต.เมืองลี ดำเนินการแก้ไข
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3            ปัญหาให้ชุมชน/หมู่บ้านเพียงลำพังก็ไม่ได้ ขอความร่วมมือในการช่วยกันแก้ ไข 
                                         ปัญหาทุกฝ่ายทั้งผู ้นำท้องที่และสมาชิกสภาฯ ก็ต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์    
                                         ของประชาชนครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   งบประมาณในการช่วยเหลือภัยแล้ง น่าจะเป็นงบกลางเงินสำรองจ่าย
นายก อบต.เมืองลี           นะครับ ทั้งนี้ก็ขอฝากท่านปลัดฯ ได้ดูข้อระเบียบกฎหมายการใช้งบประมาณ  
                                         ส่วนนี้ก่อน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ผมเห็นด้วยกับท่านปลัดฯ นะครับว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประธานสภาฯ            ประชาชนด้านภัยแล้งต้องเป็นกลุ ่มประชาชนผู ้เดือดร้อนจริงๆ ถึงได้รับ                  
                                         ความช่วยเหลือก่อน 

นางกฤษณา  สุวรรณา   ดิฉันนางกฤษณา  สุวรรณา ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ ขอนำเรียน                                                                
ผอ.กองการศึกษาฯ  ที่ประชุมฯ 2 เรื่อง ดังนี้  

                                                    1 .ขอแจ ้ งป ิดศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็ก เล ็กตำบลเม ืองล ี  2 คร ั ้ ง  ด ั งนี้                           
                                                        -คร ั ้งท ี ่  1 ป ิดต ั ้งแต ่ว ันที ่  30 มีนาคม – 6 เมษายน 2563                    
                                                        -ครั้งที่ 2 ปิดตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 30 เมษายน 2563  

 

                                                    / ทั้งนี้.............. 
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                                                  ทั้งนี้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ยังมาทำงานอยู่ แต่ยกเว้นครูค้อน  
                                        อาจจะต้องงดปฏิบัติหน้าที่ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน เนื่องด้วยมีบุตรเดินทาง              
                                        มาจากต่างจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยต้องดำเนินการตามมาตรการค่ะ  

     2.เรื่องการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้ดำเนินการไปร้อยละ 90  
                                        ใกล้เสร็จแล้วค่ะ  

     นอกจากนี้เรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 ก็ต้องขอความ 
                                        ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ  
                                        โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมมีความเห็นว่าการจัดตั ้งศูนย์กักกันควบคุมโรคไวรัสโควิท -19               
นายก อบต.เมืองลี  น่าจะเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะเท่าไร ยกตัวอย่างปัญหาการจัดตั้งศูนย์ควบคุม            
                                          ของตำบลนาทะนุง ก็มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนใกล้เคียงศูนย์  
                                          ควบคุมไวรัสโควิท-19 ว่ากลัวประชาชนใกล้เคียงจะติดเชื้อไปด้วยเป็นเรื่องราว 
                                          ใหญ่โต นอกจากนี ้เราก็ขาดแคลนทั ้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร                     
                                          ในการดูแลผู้ที่อยู่ในศูนย์ควบคุมไวรัสฯ จึงไม่เห็นควรจัดตั้งครับ 

นายเทียบ  ธนภัคพลชัย   ผมเสนอให้กักตัวที่บ้านและรายงานให้อำเภอนาหมื่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่
สมาชิกสภาฯ ม.3  สาธารณสุขรับทราบและดูแลจะดีกว่าครับ 

นายนิวัฒน์  จ๊ะโม่ง   ผมขอเสนอให้กักตัวที ่บ้านดีที ่สุด อยู ่ที ่ศูนย์ควบคุมไวรัสโควิท-19          
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1           ผู ้ที ่ถ ูกกักตัวอาจจะเกิดภาวะความเครียดและคิดมาก อาจจะหนีออกจาก                 
                                         ศูนย์ควบคุมฯ อีกทั ้งการจัดหาน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อาหาร เครื ่องดื่ม               
                                         สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ ให้กับผู้ถูกกักตัว ถือว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและใช้งบประมาณเยอะ 

นายวิชิต  บัตริยะ   อีกหนึ่งเหตุผลของการไม่ตั้งด่านชุมชนต่อ เนื่องด้วยการประกาศห้าม
นายก อบต.เมืองลี  ประชาชนออกจากบ้าน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.  

นายวริทธิ์ธร  จินะแปง   ผมขอให้มีการจัดตั ้งทีมงานลงพื ้นที ่แต่ละหมู ่บ้านและปฏิบัติงาน                 
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2           อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหมู่บ้านป่าซาง ม.2 ผมได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการสำรวจ  
                                         และลงพื ้นท ี ่ตรวจหาไวร ัสโคว ิท -19 จำนวน 9 คน พร ้อมท ั ้ งประกาศ                        
                                         ให้ประชาชนในหมู ่บ้านได้ร ับทราบเรื ่องการเดินทางจากต่างจังหวัดหรือ 
                                         ต่างประเทศจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของ                  
                                         โรคไวรัสโควิท-19 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับ
ประธานสภาฯ   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ 
                                          พระราชดำริด้านสาธารณสุขและประเด็นอื่นๆ เชิญครับ 
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นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ 4 ประเด็น เพื่อให้ผู้นำชุมชน/
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   หมู่บ้าน และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่บ้าน ได้รับทราบและขอความอนุเคราะห์  
                                          ในการดำเนินการ ดังนี้ครับ 

     1.เร ื ่องการร ับสม ัครอาสาสมัครท ้องถ ิ ่นร ักษ ์โลก ในส่วนน ี ้คือ 
                                          กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร 
                                          ท้องถิ ่นร ักษ์โลก พ.ศ.2561 และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                    
                                          ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว2794 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560  
                                          กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก               
                                          ในพื ้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผมได้จัดทำหนังสือส่งให้หมู ่บ้าน                  
                                          ทุกหมู่บ้านไปแล้วตามหนังสือ ที่ นน 79601/ว035 ลงวันที่ 25 มีนาคม  
                                          2563 เรื ่อง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
                                          ประจำตำบลเมืองลี จึงขอแจ้งให้ผู้นำท้องที่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกท่านทราบ                        
                                          และขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครฯ ให้ประชาชนในพื้นที ่ของท่าน                
                                          ด้วยครับ ในส่วนนี ้ถ ้ามีประชาชนผู ้สนใจรับสมัคร ก็สามารถสมัครได้ที่           
                                          สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในวันและเวลาราชการ                       
                                          ไม่จำกัดระยะเวลารับสมัครครับ 

     2.เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
                                          (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปี พ.ศ.2563  ในส่วนนี ้องค์กรปกครอง 
                                          ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องรายงานในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          (info) ทุกปี ผมได้จัดทำหนังสือที่ นน 79601/ว036 ลงวันที่ 25 มีนาคม  
                                          2563 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
                                          (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปี พ.ศ.2563 ขอความอนุเคราะห์                
                                          ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยสำรวจข้อมูลและส่งแบบสำรวจกลับมายัง 
                                          สำนักงานปลัด อบต.เมืองลี ภายในวันที่ 29 เมษายน 2563 ด้วยครับ 

     3.โครงการพระราชดำร ิด ้านสาธารณส ุขประจำป ีงบประมาณ                       
                                          พ . ศ . 2 5 6 2  เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ เ ง ิ น แ ผ ่ น ดิ น                        
                                          ประจำจังหวัดน่าน (สตง.) ได้ลงพื ้นที ่ เข ้าตรวจสถานะการเง ินการคลัง                     
                                          และความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563       
                                          ที่ผ่านมา แล้วได้แจ้งให้ อบต.เมืองลี ต้องติดตามให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านรายงาน  
                                          ผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ               
                                          พ.ศ.2562 ภายในเดือนมีนาคม 2563 ผมจึงขอเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน  
                                          ได ้เร ่งร ัดให้ อสม.ประจำหมู ่บ ้านท่านรายงานผลการดำเน ินโครงการฯ                    
                                          มายัง อบต.เมืองลี โดยด่วนนะครับเพราะ ทางอบต.ได้มีหนังสือติดตามไปแล้ว 

                                                                                                                       / 2 ครั้ง........... 
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                                         2 ครั้ง และครั้งนี้ก็เป็นการแจ้งในที่ประชุมฯ โดยเมื่อหมู่บ้านรายงานเข้ามา  
                                         อบต.เมืองลี ก็จะรวบรวมโครงการรายงานให้ สตง.รับทราบต่อไป ในกรณีที่                   
                                         ไม่รายงานก็จะต้องเรียกคืนเงินตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

     4.เรื ่องการเสนอโครงการเพื ่อบรรจุเข้าข้อบัญญัติองค์การบริหาร                
                                         ส ่วนตำบลเมืองล ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผมได้จ ัดทำหนังสือ                        
                                         ที่ นน 79601/ว037 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน กำนันตำบลเมืองลี  
                                         ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี ทุกท่าน  
                                         พร ้อมท ั ้ งจ ั ดส ่ งสำ เนาแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ื องลี                               
                                         (พ.ศ.2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี  
                                         งบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั ้งสำเนารายช ื ่อโครงการในแผนพัฒนา                    
                                         อบต.เมืองลี แยกรายหมู่บ้าน ให้ท่านอย่างละ 1 ชุด เพื่อเป็นเอกสารประกอบ  
                                         การพิจารณาคัดเลือกและเสนอโครงการเข้ามายัง อบต.เมืองลี เพื่อบรรจุไว้ใน  
                                         ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                         งบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ปีนี้เราไม่สามารถปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
                                         ได้เนื่องด้วยไม่สามารถจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล             
                                         เน ื ่องด ้วยป ัญหาการแพร ่ระบาดของไวร ัสโคโรน ่า 2019 (Covid-19)                    
                                         จ ึงใช ้ว ิธ ีการด ังกล ่าวในการเสนอการค ัดเล ือกโครงการเด ิมท ี ่ม ีอย ู ่ ใน                   
                                         แผนพัฒนาท้องถิ ่น 5 ปี เข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติฯ ปี 64 แทน จึงขอแจ้ง                 
                                         และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้พิจารณาร่วมกันในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน  
                                         และส ่ งข ้ อม ูล โครงการท ี ่ ต ้ อ งการมาย ั ง  อบต . เม ื องล ี  ภายในว ั นที่                              
                                         30 เมษายน 2563 นี้ครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอแจ้งให้ที ่ประชุมทราบเร ื ่องแนวทางการจ่ายเบี ้ยผ ู ้ส ูงอายุ                    
นายก อบต.เมืองลี           เบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ แบบใหม่ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิท -19  
                                         โดยผมได้มีคำสั ่งให้ม ีการจัดตั ้งช ุดจ ่ายเบี ้ยออกเป็น 2 ชุด ให้พนักงาน                      
                                         อบต.เมืองลี ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยฯ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การใช้เจลแอลกอฮอล์ 
                                         สำหรับล้างมือผู้เข้ารับเบี้ยฯ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ดำเนินการจ่ายเบี้ย  
                                         บ้านน้ำแข่วง หมู่ที ่ 6 บ้านน้ำอูน หมู่ที ่ 1 บ้านนาม่วง หมู่ที ่ 7  บ้านป่าซาง                 
                                         หมู่ที่ 2 ชุดที่ 2 ดำเนินการจ่ายเบี้ย บ้านวังน้ำเย็นหมู่ที่ 5 บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3  
                                         และบ้านนาคาหมู่ที ่ 4 ทั้งนี้ผมอยากขอให้ทางผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกสภาฯ  
                                         รวมถึงเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมรวมถึงจัดสถานที่สำหรับการ   
                                         จ่ายเบี้ยฯ ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วด้วยครับ 

นายศิริโชค  นวลแขว่ง   ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรายงานผลการดำเนินโครงการ 
สมาชิกสภาฯ ม.6           พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตอนนี้ได้นำส่งให้ รพสต.เมืองลี เป็นผู้รวบรวม 
                                         เอกสารรอส่งให้ อบต.เมืองลี เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ.2563 ปีนี ้ไม่จัดแล้วนะครับ เนื ่องจากเสี ่ยงที ่จะเกิ ดการ               
                                          แพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอแจ้งที่ประชุมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการ
เลขานุการสภาฯ   ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องจัดตั้ง                
                                          และเตรียมพร้อมในการรับ-ส่ง ผู ้ป่วยหรือผู ้ต ิดเชื ้อหรือผู ้อยู ่ในกลุ ่มเสี ่ยง                  
                                          ไวรัสโควิท-19  

นายสุรินทร์  ราชยศ   เนื่องด้วยการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับ-ส่ง ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ
นักป้องกันฯ   ไวรัสโควิท-19 ผมจึงเสนอของบประมาณในการจัดซื้อชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ 
                                          กู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองลี จำนวน 10 ชุดครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อไม่มีเรื่องอื่นจะแจ้งเพิ่มเติม ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 และขอเชิญทุกท่าน   
                                          รับประธานอาหารกลางวันครับ    

ปิดประชุม     เวลา 13.00 น. 
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        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายวีระ  เขื่อนคำ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

                                   (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......../.....................เมื ่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


