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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖3 ครั้งที่ 2 

วันที่ 13 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 ได้กล่าวถึงเรื ่องการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2/2563 ครั ้งที ่ 2                        
และเรื่องการแต่งกายในการประชุมสภาฯ มี 3 รูปแบบตามดุลพินิจของประธานสภาฯ คือ แต่งชุดสีกากี แต่งชุด
ฟอร์มสภา และแต่งกายชุดสุภาพ รวมทั้งชี้แจงในส่วนของกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ตามระเบียบ/
กฎหมายแล้วในหนึ่งปีจะประชุมไม่น้อยกว่าสองสมัย แต่ไม่เกินสี่สมัย ในส่วนการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญนั้น       
จะประชุมได้เสมอถ้ามีการเสนอญัตติขอให้สภาพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ                  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.ประธานสภาฯ สวัสดีผู ้เข้าร่วมประชุมฯ เนื ่องในวันสงกรานและ                     
ประธานสภาฯ   ปีใหม่เมือง ตามประเพณีอันดีงานของไทย  

     2.ขอขอบคุณท่านรองสมศักด ิ ์  ศรีแก้ว รองนายก อบต.เม ืองลี                        
                                          ที ่ได้ลงพื ้นที่สำรวจสถานที่สำหรับการขุดบ่อน้ำตื้นเพื ่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง                 
                                          ให้กับประชาชนตำบลเมืองลี 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563  
ประธานสภาฯ   ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ต้องขอยกยอดไปตรวจบันทึกรายงาน                
                                          การประชุมกันในการประชุมสภาฯ ครั้งถัดไปครับ เนื่องด้วยการประชุมสภาฯ                
                                          มีลักษณะต่อเนื ่องฝ่ายเลขานุการสภาฯ กำลังอยู ่ในระหว่างการเรียบเรียง                
                                          และจัดทำเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว 

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 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์ฯ   โดยไม่ต้องประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับตำบล ตามหนังสือกรมส่งเสริม 

                          / การปกครองท้องถิ่น............ 
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                                          การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  
                                         “เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
                                          ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ใจความสำคัญกล่าวถึงอำนาจหน้าที่                
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ของตนครับ  
                                          โดยกรมส่งเสริมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบ  
                                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรค ในการยกเว้นการจัดทำประชาคม 
                                          ท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                          ในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
                                          2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 

     ซึ ่งหนังสือสั่งการดังกล่าวนี ้ก็ถือเป็นแนวทางให้กับองค์กรปกครอง               
                                          ส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
                                          มายิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเรียกประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งอาจจะเป็นการ  
                                          แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
                                          ก็สามารถดำเนินได้ง ่ายขึ ้นครับ อย่างการเสนอให้มีการเพิ ่มเติมโครงการ 
                                          โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหมู ่ที ่ 6 ห้วยห้าน ที ่ท่านมนัส  ถาธิ         
                                          รองนายกฯ ได้เสนอมา และการเสนอให้มีการบรรจุโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ  
                                          น้ำแขว่ง ม.6 และนาคา ม.4 จำนวน 2 จุด เสนอโดยนักป้องกันและบรรเทา             
                                          สาธารณภัยปฏิบัติการ ในการประชุมครั้งที่แล้ว ก็สามารถเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา 
                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือ 
                                          เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 3/2563 ที ่ผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู ่นี ้ได้เลยครับ                   
                                          ท ั ้ งน ี ้ก ็ขอแจ ้งให ้ทางคณะผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น ท ่านผ ู ้นำช ุมชน/หมู ่บ ้าน                                   
                                          ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้หารือกันในชุมชน/หมู่บ้านของท่านโดยใช้เอกสาร 
                                          สำเนาแผนพัฒนาฯ ที่ผมได้สำเนาให้ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ แล้วให้จัดทำ  
                                          หนังสือเสนอโครงการเข้ามายัง อบต.เมืองลี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563    
                                          ที ่จะถึงนี ้เพื ่อที ่ผมจะได้รวบรวมโครงการที ่ได้จัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาฯ                   
                                          เพ่ือดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1 เรื่องคือ จังหวัดน่านได้มีหนังสือ
เลขานุการสภาฯ   ที่ นน 0011/ว5706 ลงวันที ่ 31 มีนาคม 2563 เรื ่อง ขอความร่วมมือ    
                                          ดำเนินโครงการ “หนี ่งช ุมชน หนึ ่งแหล่งน้ำ” โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึง                
                                          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน เมื ่อวันที ่ 27 ธันวาคม  
                                          2561 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ลงนามกับกรมส่งเสริม 
                                          การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงาน MOU ในการพัฒนาแหล่งน้ำ 

              / โดยเลขาธิการ ส.ป.ก............... 
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                                          โดย เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้มอบอำนาจให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นผู ้พิจารณา                  
                                          ให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือการดำเนินการ 
                                          เป็นไปตามแนวทางโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ จึงขอความร่วมมือองค์กร 
                                          ปกครองส่วนท้องถิ ่น ในเขตปฏิร ูปที ่ด ินที ่ เก ี ่ยวข ้อง ดำเนินการสำรวจ                    
                                          ความต้องการแหล่งน้ำ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการ            
                                          ท ี ่ม ีแบบและปริมาณงานตลอดจนเอกสารประกอบที ่ครบถ ้วนสมบูรณ์                     
                                          และจัดส่งให้ สำนักงานการปฏิรูปที ่ดินจังหวัดน่าน (ส.ป.ก.น่าน) รวบรวม               
                                          เพื่อนำเสนอ ส.ป.ก. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการ 
                                          ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามขั้นตอนต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบซึ่งผมได้ 
                                          รายงานท่านนายกฯ และได้สั ่งการให้เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องลงพื ้นที ่สำรวจ                
                                          และดำเนินการตามหนังสือสั ่งการแล้วครับ ทั ้งนี ้เมื ่อได้ร ับการพิจารณา                  
                                          ก็เป็นประโยชน์ของประชาชนตำบลเมืองลี  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน
ประธานสภาฯ   ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี  

     ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้แถลงญัตติเรื่องนี้ให้ที่  
                                          ประชุมทราบและพิจารณาเชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เร ียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน       
นายก อบต.เมืองลี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีเจตนารมณ์ในการบริหารงาน 
                                          และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความประสงค์จะหารือ 
                                          ร ่วมกับสมาชิกสภาและผู ้นำชุมชน/หมู ่บ ้าน ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง                     
                                          ให้กับประชาชนตำบลเมืองลี สืบเนื่องมาจากประกาศกองอำนวยการป้องกัน 
                                          และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เรื่องประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย                 
                                          ในพ ื ้นท ี ่อำเภอนาหม ื ่น ประกาศ ณ ว ันท ี ่  26 ม ีนาคม พ.ศ .2563                           
                                          ผู ้ว ่าราชการจังหวัดน่านได้ประกาศพื้นที่ประสบภัย ในพื้นที ่อำเภอนาหมื่น          
                                          ได้แก่ ตำบลเมืองลี ตำบลนาทะนุง และตำบลบ่อแก้ว รวม 3 ตำบล 38 หมู่บ้าน               
                                          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้พิจารณาว่าการดำเนินการ  
                                          ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพระราชบัญญัติป้องกัน 
                                          และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                          แห่งชาติ พ.ศ.2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหวัด                       
                                          หร ือแผนอื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบ ียบ คำส ั ่ ง ประกาศ                    
                                          และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ 
                          / สำหรับการอุปโภค............... 
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                                          สำหรับการอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนตำบลเม ืองลี                   
                                          ได ้ในระยะยาวประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต ิดเชื้อ                     
                                          ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการประชาคมท้องถิ่น                  
                                          สำหร ับเพ ิ ่มเต ิมโครงการในแผนพัฒนาท้องถ ิ ่น 5 ป ี  อ ันม ี เป ้าหมาย                          
                                          เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอ่ืน        
                                          ในพื้นที่ตำบลเมืองลี นั้น จึงขอหารือร่วมกันเพื่อวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหา                
                                          ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเมืองลี ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว 

                                                    โดยเบื้องต้นในระยะสั้นนั้น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                          เมืองลี ได้หารือร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และเจ้าหน้าที่  
                                          ผู้เกี่ยวข้อง โดยจะจัดให้มีการนำงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                                          ส ่ วนตำบลเม ืองล ี  แผนงานงบกลาง งบกล าง หมวดเง ินสำรองจ ่ าย                       
                                          จำนวน 521 ,694 บาท นำมาข ุ ดบ ่ อน ้ ำต ื ้ น  ท ั ้ งน ี ้ ก ็ จ ะ ขอให ้ ท า ง                                
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส ่วนของการนำเอางบเง ินสำรองจ ่ายมาใช ้น ั ้นตามระเบ ียบ    
เลขานุการสภาฯ   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          พ.ศ.2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ถือเป็นอำนาจของนายกฯ ในการเบิก 
                                          จ่ายเงินมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงิน  
                                          งบประมาณรายจ่ายประเภทใด ประเภทหนึ่งได้และไม่สามารถคาดการณ์  
                                          ล่วงหน้า และเงินดังกล่าวใช้สำหรับการช่วยเหลือผู ้ได้รับความเดือดร้อน  
                                          ผ ู ้ประสบภ ัยธรรมชาต ิ  เช ่น วาตภ ัย อ ุทกภ ัย อ ัคค ีภ ัย และภ ัยอ ื ่นๆ                          
                                          ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์หรือในกรณีที่มีความจำเป็น  
                                          ต ้องจ ่ายหร ือเพื ่อป ้องก ันและบรรเทาความเด ือดร ้อนให้แก ่ประชาชน                       
                                          หรือกรณีมีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้  

     ในลำดับถัดไปขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
                                          การขุดบ่อน้ำตื้นว่ามีรายละเอียดการขุดและการใช้งบประมาณอย่างไร เชิญครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   เร ียนที ่ประช ุมสภาฯ สำหร ับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ                      
ผู้อำนวยการกองช่าง  ขุดบ่อน้ำตื้นที่จะดำเนินการนี้ ตามแบบการก่อสร้างบ่อจะถูกขุดลึก 8 เมตร   
                                          และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อขนาด 1.5 เมตร โดยจำนวนงบประมาณสำหรับ              
                                          การขุดและการวางท่อจะอยู่ที่ 32,000 บาท ต่อ 1 บ่อ ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อทราบรายละเอียดแล้วผมขอเชิญที่ประชุมได้หารือกันเกี ่ยวกับ
ประธานสภาฯ   ประเด็นดังกล่าวเชิญครับ 

 
                             / ที่ประชุม............ 
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ที่ประชุม    ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำตื้นโดยมีการหารือโดยสรุป 
                                          ดังต่อไปนี้ 

นายมนัส  ถาธิ    การ เสนอจ ุ ดท ี ่ จ ะข ุ ดบ ่ อน ้ ำต ื ้ นต ้ อ งคำน ึ งถ ึ ง เ อกสารส ิ ทธิ                             
รองนายก อบต.เมืองลี  (โฉนดที่ดินและนส.3 เท่านั้น) และต้องไม่ทับซ้อนกับการใช้จ่ายงบประมาณ               
                                          ของหน่วยงานอื่น 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสอบถาม ผอ.กองช่าง ในการปรับลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
ประธานสภาฯ   ให้เหลือ 1 เมตร ได้หรือไม่ทั้งนี้เป็นการลดงบประมาณลงครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   ไม่ได้ครับเนื ่องด้วยท่อเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.5 เมตร เป็นท่อ                
ผอ.กองช่าง   ที ่ม ีความแข็งแรงตามมาตรฐานในแบบที ่เราได้คำนวณเอาไว ้ โดยหลักๆ          
                                          จะช่วยป้องกันไม่ให้บ่อน้ำตื้นที่ขุดเกิดการทรุดตัวได้ 

นายจำนง  คำฤทธิ์   บางพื้นที่อาจจะขุดไม่ลึกถึง 8 เมตร ก็อาจจะใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง             
กำนันตำบลเมืองลี  1 เมตร ได้หรือไม่ครับ 

นายสุขสันต์  ฐานะ    ผมเห็นด้วยกับท่านกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 

นายทรงเกียรติ  กองวี   ทั้งนี้ผมอยากให้ใช้แบบการก่อสร้างการขุดบ่อน้ำตื้นเป็นแบบเดียวกัน
ผอ.กองช่าง   เพ่ือให้มีมาตรฐานการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณในทิศทางเดียวกัน 

นายวิภูชาญ  ขันคำ   ผมอยากให้ดำเนินการตามแบบที่ ผอ.กองช่าง ได้กำหนดไว้เพื ่อให้      
เลขานุการนายกฯ  การก่อสร้างที่ดีมีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภค  
                                          และบริโภค ในระยะยาวไม่ต้องแก้ไขบ่อยๆ ทุกปี 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมขอเสนอว่างบประมาณเงินสำรองจ่ายที ่ต ั ้งไว้ 520 ,000 บาท                   
สมาชิกสภาฯ ม.3  ควรที ่จะเก็บไว ้สำหรับใช้ในกิจการป้องกันแก้ไขปัญหาอื ่นๆด้วยนะครับ                      
                                          ไม่ควรนำมาใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเสียอย่างเดียว ปัญหาอุทกภัย 
                                          ในช่วงหน้าฝนที่จะถึงก็สำคัญ เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลเมืองลี ของเราเส้นทาง  
                                          คมนาคมผ่านภูเขา และมีพ้ืนที่ลาดชันสูงเกิดปัญหาดินสไลด์บ่อยครั้ง 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  ขอขอบคุณสำหรับการเสนอของท่านสมาชิกสภาชาติรณรงค์ อินดีเพชร 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  ในการเสนอแนะดังกล่าว โดยดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม   
                                          ในส่วนของงบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยถ้ างบประมาณ                    
                                          ที่เราตั้งไว้ไม่พอก็สามารถทำเรื่องของบประมาณจากจังหวัด หรือหน่วยงาน                     
                                          ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องได ้ค ่ะ หร ือการโอนงบประมาณจากแผนงานอื ่นๆ รวมทั้ง                         
                                          ก า ร ใช ้ จ ่ า ย เ ง ิ นสะสมสำหร ั บกรณ ี ส า ธ า รณภ ั ยท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ก ็ ไ ด ้ ค่ ะ 
                                                / นายวีระ............. 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   การดำเนินการขุดบ่อน้ำตื ้นที ่จะดำเนินการนี ้จะต้องดำเนินการ                    
เลขานุการสภาฯ   ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้พื้นที่ตำบลเมืองลี  
                                          เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งนะครับ ถ้าล่วงเลยกว่านี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ 

     ผมขอความร ่วมมือผ ู ้นำหมู ่บ ้าน/ผ ู ้นำช ุมชน และสมาช ิกสภาฯ                 
                                          เสนอพื ้นที ่ในชุมชน/หมู ่บ้านท่าน เพื ่อให้ข ุดบ่อน้ำตื ้น ที ่ม ีเอกสารสิทธิ์                       
                                          ขุดแล้วประชาชนได้รับผลประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคน้ำจากการขุดบ่อ 
                                          น ั ้นจร ิงๆ ท ั ้ งน ี ้การข ุดบ ่อน ้ำสำหร ับการเกษตรต ้องรอไปก ่อนนะครับ                          
                                          โดยอาจจะเสนอบรรจุเป็นโครงการไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                          เมืองลี (พ.ศ.2561-2565)  

ที่ประชุม    ที ่ประชุม ได้เสนอจำนวนบ่อน้ำตื ้นที ่จะขุดและได้หารือร ่วมกัน                    
                                          เป็นเวลาอันสมควรแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้ 

นายสุรินทร์  ราชยศ   ผมขอสรุปจำนวนบ่อน้ำตื้นที่ประชุมได้เสนอมารวมทั้งพื้นที่ที่สามารถ
นักป้องกันและบรรเทาฯ  ดำเน ินการได ้ โดย เป ็นพ ื ้นท ี ่ท ี ่ เจ ้ าของพ ื ้นท ี ่ ม ีหน ังส ืออน ุญาตให ้ขุ ด                     
                                          และมีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน และ นส.3 เท่านั้นครับ ถ้าเป็นเอกสารที่ดิน 
                                          ประเภท สปก. หรือ ส.ค.1 ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ โดยมีจำนวนบ่อน้ำตื้น 
                                          ดังนี้ 

           สรุปจำนวนการขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเมืองลี 

บ้านน้ำอูน ม.1  จำนวน 4 บอ่ 

 1.บริเวณลุ่มวัดน้ำอูน  2 บ่อ   มีโฉนดที่ดิน 

 2.บริเวณท่ีดินของนายนิวัฒน์  จันอูน   มีโฉนดที่ดิน 

 3.บริเวณท่ีดินของนายนิวัฒน์  จ๊ะโม่ง  มีโฉนดที่ดิน 

บ้านนาหมอ ม.3  จำนวน 1 บ่อ 

 1.บริเวณบ้านนางสร้อย  ตันแสน   มีโฉนดที่ดิน 

บ้านนาคา ม.4  จำนวน 4 บอ่ 

 1.บริเวณบ้านนางปิ่น  วรรณโณ   มีโฉนดที่ดิน 

 2.บริเวณท่ีนานางนวล  บัตริยะ   นส.3 

 3.บริเวณท่ีดินนายจารีนทร์  ใจหลวงคำ  นส.3 

 4.บริเวณบ้านนางมวน  ใจบุญ   มีโฉนดที่ดิน 
                         / บ้านน้ำแขว่ง............ 
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บ้านน้ำแขว่ง ม.6  จำนวน 1 บ่อ 

 1.บริเวณท่ีของนายเจริญ  ราชยศ   มีโฉนดที่ดิน 

บ้านนาม่วง ม.7  จำนวน 1 บ่อ 

 1.บริเวณบ้านนายมิตร  จินะแปง    มีโฉนดที่ดิน 

รวมจำนวนบ่อน้ำตื้นทั้งหมดจำนวน 11 บ่อ 

แบบมาตรฐาน ลึกสุด 8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อยาว 1.50 เมตร 

ราคารวมบ่อละ 32,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ สามารถดำเนินการได้เฉพาะพ้ืนที่ (โฉนดที่ดินและนส.3 เท่านั้น) 

ส.ค.1.ต้องดำเนินการขออนุญาตและเดินเรื่องให้ป่าไม้และที่ดินพิจารณาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งมีเพียงสิทธิ
ทำกินไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างทางราชการได้ 

สปก.ต้องขออนุญาตไปที่ สำนักงาน สปก.จังหวัด จะใช้เวลาพิจารณาโดยส่งเรื่องไปที่ศูนย์ใหญ่ที่ กทม.ใช้เวลา
พิจารณาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวผมขอประสานให้นักวิเคราะห์
นายก อบต.เมืองลี  และนักป้องกันฯ รวบรวมปัญหาอุปสรรค และความต้องการของประชาชน                
                                          ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยขอเชิญนักป้องกันฯ ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว  
                                          เชิญครับ 

นายสุรินทร์  ราชยศ   เรียนที ่ประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนแหล่งน้ำ                   
นักป้องกันและบรรเทาฯ  สำหร ับการอ ุปโภคและบร ิ โภคน ั ้น  ผมได ้สำรวจแหล ่ งน ้ ำแล ้วพบว่า                              
                                          มีแหล่งน้ำสะอาดที่สามารถใช้เป็นสถานีสูบน้ำสำหรับให้รถบรรทุกน้ำของ อบต. 
                                          นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี รวมทั้งการแก้ไขปัญหา  
                                          ไฟไหม ้และไฟป ่าได ้  2 จ ุดด ้วยก ัน ค ือ 1.บร ิ เวณสะพานบ ้านนาคา                      
                                          2.บริเวณถังเก็บน้ำประปาภูเขาบ้านน้ำแขว่ง โดยเฉพาะบ้านน้ำแขว่งนั้น                    
                                          มีปริมาณน้ำที่เพียงพอเพราะถังเก็บน้ำดังกล่าวสามารถบรรจุน้ำสะอาดได้ถึง  
                                          100,000 ลิตร โดยเบื้องต้นผมได้ให้เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องช่วยกันซ่อมแซม               
                                          และทำความสะอาดถังเก็บน้ำดังกล่าวแล้วส่งน้ำบรรจุไว้ในถังเก็บน้ำดังกล่าว   
                                          และได้นำเอารถบรรจุน้ำไปสูบน้ำไว้แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี     
                                          หลายครั ้งแล้วครับ ซึ ่งปริมาณน้ำยังเหลืออีกเยอะมากกล่าวคือ เหลืออีก                      
                                          ไม่น้อยกว่า 60,000-80,000 ลิตร ซึ่งการก่อสร้างสถานีสูบน้ำนี้เป็นโครงการ 
               / ที่ผมอยากเสนอเข้า................ 
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                                          ที่ผมอยากเสนอเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
                                         (พ.ศ.2561-2565) จะได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไป  

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของสถานีสูบน้ำบ้านนาคาเห็นควรให้มีการก่อสร้างโดยเร็วนายก 
อบต.เมืองลี   เนื ่องจากในภาวะปกติรถบรรทุกน้ำของ อบต.เมืองลี จะต้องขับไปใกล้กับ                
                                          แหล่งน้ำใต้สะพานซึ่งเส้นทางการเดินทางไปสูบน้ำจากใต้สะพานค่อนข้างแคบ 
                                          และอันตรายเกรงว่ารถบรรทุกน้ำที่มีน้ำหนักมากจะติดหล่มหรือที่แย่กว่านั้นก็คือ 
                                          การสูบน้ำโดยวิธีดังกล่าวค่อนข้างใช้เวลามากเกรงว่าจะไม่ทันการกรณีเกิดเหตุ 
                                          ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ผมขอสอบถามทางนักวิเคราะห์ว่าจะมีแนวทาง  
                                          แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนท ่านนายกและท ี ่ประช ุมฯ ผมขอช ี ้แจงว ่าการโครงการ                   
นักวิเคราะห์ฯ   ด้านการก่อสร้างนั้นเราจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณ  
                                          และการปฏ ิบ ั ต ิ ให ้ เป ็ น ไปตามระ เบ ี ยบและกฎหมายท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง                                 
                                          อย่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง              
                                          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยจะต้องผ่านกระบวนการจัดทำ 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยทั้งนี้โครงการก่อสร้างจะต้องผ่านการประชาคมท้องถิ่น  
                                          ผ่านการประชุมคณะกรรมการที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสนับสนุน                   
                                          การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
                                          และผ ่านการอน ุม ัต ิจากสภาท ้องถ ิ ่นกรณ ีองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                         
                                          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537                            
                                          และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการอนุมัติก็ให้นำเอา 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                          งบประมาณ ต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ครับ  

     ทั้งนี ้ภายในเดือนเมษายนจะผมจะต้องรวบรวมโครงการเพื ่อจัดทำ               
                                          ร ่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี (พ.ศ.2561 -2565)                    
                                          ฉบับเพิ ่มเต ิมหร ือเปล ี ่ยนแปลง คร ั ้งท ี ่  3/2563 แล้วจะได ้จ ัดประชุม 
                                          คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและนำร่างแผนดังกล่าวเข้าสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
                                          ในระหว่างวันที่ 16-30 พฤษภาคม 2563 ต่อไป    

     ซึ ่งโครงการก่อสร ้างสถานีส ูบน ้ำทั ้ง 2 สถานีน ี ้ต ้องบรรจ ุไว ้ใน    
                                          แผนพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ นก ่ อนคร ับถ ึ งจะ ใช ้ ดำ เน ิ นการทางงบประมาณ                              
                                          และก่อสร้างต่อไปได้ โดยขอให้ทางนักป้องกันฯและทางกองช่างได้ส่งข้อมูล                 
                                          ชื่อโครงการวัตถุประสงค์จำนวนงบประมาณแบบประมาณการ พิกัดการก่อสร้าง  
                                          และข้อมูลอื ่นๆที ่จำเป็น ให้ผมเพื ่อจะได้นำไปจัดทำโครงการบรรจุไว ้ใน 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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     ในส่วนของการแก้ไขปัญหาไฟไหม้นั้น ทั้งนี้มีแนวทางหลายแนวทางครับ 
                                         โดยจะแบ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง  

                                                    1.การวางแนวทางก่อนเกิดไฟไหม้ ก็ใช้กระบวนการรณรงค์ให้ประชาชน 
                                         ระมัดระวังหรือเล ี ่ยงการดำเนินกิจกรรมที ่อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ เช่น                       
                                         การเผาขยะ การผ่าไร่ เป็นต้น รวมถึงการเฝ้าระวังการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร                      
                                         และการปัจจัยอ่ืนๆ ในครัวเรือนที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ รวมทั้งการวางแผนป้องกัน 
                                         และบรรเทาสาธารณภัยโดยนักป้องกันฯที่มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงว่าจะดำเนินการ 
                                         อย่างไรและในส่วนของการก่อสร้างหรือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับ  
                                         การดับไฟในส่วนนี้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการดับไฟไม่จำเป็นต้องมีอยู่ใน 
                                         แผนพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ นก ็ ส ามารถต ั ้ ง งบประมาณหร ือ โอนงบประมาณ                              
                                         เพื ่อจ ัดซ ื ้อจ ัดจ้างได ้ เพราะถือว ่าเป็นว ัสด ุครุภ ัณฑ์ท ี ่ เป ็นอำนาจหน้าที่                      
                                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้ดำเนินการเพื ่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา                     
                                         ให้ประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                                         อยู ่แล้ว ไม่ใช ่ว ัสดุหรือครุภ ัณฑ์สาธารณะที ่ใช้ประกอบโครงการก่อสร้าง                    
                                         หร ือเพ ื ่ อให ้ประชาชนนำไปใช ้ เองกรณ ีแบบน ี ้ ถ ึ งจะต ้องบรรจ ุ ไว ้ ใน                      
                                         แผนพัฒนาท้องถิน่ครับ  

                                                    2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ระหว่างเกิดเหตุในส่วนนี้ก็อาจจะ 
                                         ใช้รถบรรทุกน้ำของอบต.เมืองลีสูบน้ำมาดับเพลิงรวมถึงอุปกรณ์ดับไฟอื่นๆ          
                                         ที ่ได้จัดซื ้อไว้ ดำเนินการดับเพลิงตามมาตรฐานการผจญเพลิงและตามแผน                 
                                         การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้ที่นักป้องกันฯได้วางไว้พร้อมทั้งประสาน 
                                         เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน/หมู่บ้านให้การช่วยเหลือ  

                                                    3.การช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุไฟไหม้ในส่วนนี้ ผมไม่ชัดเจน                  
                                         ในข้อกฎหมายส่วนนี้จึงไม่ขอตอบประเด็นนี้นะครับ แต่เชื่อว่าทางนักป้องกันฯ  
                                         และกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาอื ่นๆน่าจะมีแนวทางช่วยเหลือประชาชน                 
                                         ผู้ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้อยู่ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ส่วนตัวผมคิดเห็นเช่นเดียวกันกับทางนักวิเคราะห์ฯ ได้เสนอมานะครับ
ประธานสภาฯ           โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำต้องนำเข้าสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาก่อน 
                                        ว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร มีรายละเอียดอย่างไร ทั้งนี้ก็ขอเน้นย้ำให้ทุกหมู่บ้าน               
                                        ส่งโครงการที่ต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในข้อบัญญัติ พ.ศ.2564  
                                        ให้นักวิเคราะห์ฯ ภายในเดือนเมษายน 2563 นี้ด้วยครับ   
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
                           / นายวีระ................ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เลขานุการสภาฯ   ผู ้พ ิการ และผู ้ป ่วยเอดส์ ในการเด ินทางเพื ่อเบ ิกจ ่ายเง ินน ั ้น พนักงาน                            
                                         และเจ้าหน้าที่ของ อบต.เมืองลี ต้องเดินทางไกลและเส้นทางมีความอันตราย                
                                         ผมจึงได้ปรึกษาทางคณะผู้บริหารฯ ว่าจะขอประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ   
                                         โดยขอความร ่วมม ือในการค ุ ้มก ันเง ินงบประมาณดังกล ่าวให ้ปลอดภัย                     
                                         เพราะว่าเป็นเงินจำนวนมาก มีโอกาสที่จะถูกปล้นกลางทาง จึงจำเป็นต้องมี 
                                         เจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธคอยคุ้มกันให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอแจ้งเร ื ่องความก้าวหน้าของนางสาวนัยนา  ส ิทธิ ตำแหน่ง                
นายก อบต.เมืองลี              นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สามารถสอบเพื ่อเลื ่อนระดับไปดำรงตำแหน่ง                 
                                         หัวหน้าฝ่าย อันดับที่ 17 ในการสอบแข่งขันสายบริหารและสายอำนวยการ                 
                                         ทั่วประเทศ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าตัวแจ้งว่า  
                                         น่าจะได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะให้รายงานตัว  
                                          หลังจากพ้นวิกฤตโควิท-19 ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่                    
                                          ของ อบต.เมืองลี ของเราด้วยครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในอนาคต กระทรวงมหาดไทยจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ            ส ่วนท้องถิ ่น โดยเฉพาะอบต. ให้ยกระดับเป็น อบต.สามัญ ทั ้งประเทศ                      
                                         โดยหน่วยงาน อบต.ที่มีรายได้ไม่เกิน 80 ล้านบาท ปลัด อบต.จะเลื่อนเป็น  
                                         บริหารระดับกลาง รวมทั้งมีรองปลัด อบต. และกองสาธารณสุขเพิ่มเข้ามาครับ  
                                         ท ั ้ งน ี ้ ผมก ็ ได ้ แจ ้ งประสานให ้น ั กทร ัพยากรบ ุคคลดำเน ินการศ ึกษา                             
                                         และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการดังกล่าว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมกันพิจารณาโครงการ            
ประธานสภาฯ            ที ่ต ้องการเสนอเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
                                         เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 และรายงานข้อมูลแหล่งน้ำ  
                                         สำหร ับการจ ั ดทำแผน เศรษฐก ิ จพอเพ ี ย งด ้ าน เกษตรและแหล ่ งน้ ำ                            
                                         ให้กับนักวิเคราะห์ฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ครับ 

     ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นจะแจ้งให้ทราบ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ            บร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  สม ัยว ิสาม ัญ สม ัยท ี ่  2/2563 คร ั ้ งท ี ่  2                             
                                         และขอเช ิญผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมฯ ร ับอาหารกลางว ันท ี ่ เลขาน ุการสภาฯ                              
                                         ได้จัดเตรียมไว้ด้วยครับ 

ปิดประชุม     เวลา 12.21 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 
 

 


