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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่  1 / 2564 
วันที่   18   มีนาคม  2564  เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                       ******************************************** 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิชิต  บัตริยะ ประธานกรรมการ  

2 นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว กรรมการ  

3 นายมนัส  ถาธิ  กรรมการ  

4 นายเพลิน  กิจสอาด กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาฯ  

5 นายประยูร  ใจเป้ีย กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาฯ  

6 นายศิริโชค นวลแขว่ง  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาฯ  

7 นายสังวาลย์  คำถา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

8 นายจำนง  คำฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

9 นายสำราญ  ถาลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

10 นางเกสร  สุทธิ กรรมการผู้แทนส่วนราชการ  

11 นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา กรรมการผู้แทนส่วนราชการ  

12 นายสุขสันต์  ฐานะ กรรมการผู้แทนประชาคม  

13 นายวริทธิ์ธร  จินะแปง กรรมการผู้แทนประชาคม  

14 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล กรรมการผู้แทนประชาคม  

15 นายวีระ  เขื่อนคำ  กรรมการและเลขานุการ  

16 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด ผู้ช่วยเลขานุการ  

17 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิภูชาญ  ขันคำ เลขานุการนายกฯ  

2 นายธวัชชัย  ยะอิ่น ผู้ประสานงานการขยายผล 
โครงการหลวงน้ำแขว่ง 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



3 

 

เปิดประชุม        เวลา 13.30 น. 

                                เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชิต  บัตริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าว
เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2564 และดำเนินการประชุมตามวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายวิชิต  บัตริยะ   1.1.ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนา                        
ประธานฯ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)                
                                      พ.ศ.2561 ตามความในระเบียบดังกล่าวมีระเบียบวันนี้       

                                                    “ข้อ 22 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนดังนี้ 

                                                   (1)คณะกรรมการสนับสนุนการจ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำ                      
                                       ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ                 
                                          พัฒนาท้องถิ่น 

                                                  (2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่นพิจารณา                    
                                      ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม” 

                                                   “ข้อ 22/1 การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้เป็นอำนาจ                     
                                         ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น”  

                                                    “ข้อ 22/2 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ 
                                       โครงการพระราชดำร ิ  งานพระราชพ ิธ ี  ร ัฐพ ิธ ี  นโยบายร ัฐบาล และ                        
                                       นโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

                                                    สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม                    
                                      หรือเปลี่ยนแปลงตามความในข้อ 22 ข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ให้สภาท้องถิ่น 
                                     พิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                       พ.ศ.2537 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายวิชิต  บัตริยะ              การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ประธานฯ                ส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563  

                เชิญที ่ประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุม ถ้ามีข้อเห็นแย้ง     
                                   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอให้แจ้งในที่ประชุมเพื่อให้เลขานุการคณะกรรมการ  
                                  พัฒนาได้นำไปแก้ไขเพ่ิมเติมครับ 

 
                                                          / ที่ประชุม......... 
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ที่ประชุม    ที่ประชุมได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว และได้ให้การรับรอง 
                         รายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 3   ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายวิชิต  บัตริยะ   ที ่ประช ุมม ี เร ื ่องท ี ่จะต ิดตามผลการประช ุมคร ั ้งท ี ่แล ้วหร ือไม่                          
ประธานฯ                ถ้ามีเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม    ได ้ หาร ื อก ั น เป ็ น เ วลาอ ันสมควรแล ้ ว  ไม ่ มี เ ร ื ่ อ ง ใดต ิ ดตาม                           
                                     ประธานที่ประชุมจึงดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิชิต  บัตริยะ            เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ  หนังสือจังหวัดน่าน 
ประธานฯ                  ที่ นน 0023.3/ว418 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำ 
                              ประชาคมท ้องถ ิ ่ นกรณ ีการจ ัดทำและเพ ิ ่ ม เต ิมแผนพ ัฒนาท ้ องถิ่ น                               
                                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
                               ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยสรุปแล้วผู ้ว ่าราชการ                
                          จังหวัดน่าน ได้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ  
                            แผนพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ นขององค ์ กรปกครองส ่ วนท ้องถ ิ ่ น  พ .ศ .2548                               
                              และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น                     
                                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในพื ้นที ่จ ังหวัดน่านจนกว่าสถานการณ์                       
                                    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย 
                               เข้าสู่สภาวะปกติ โดยแนวทางดังกล่าวยังให้ถือปฏิบัติกับการจัดทำแผนพัฒนา 
                                   ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (พ.ศ.2566 -2570) ซ ึ ่ งกำหนดให้                   
                                    แผนพัฒนาท้องถิ ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา                     
                                   ให้จ ัดทำหร ือทบทวนแผนให้แล้วเสร ็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2564                        
                                    กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน                
                                     เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564   

     ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

นายวิชิต  บัตริยะ   5.1.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                              
ประธานฯ                        (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 

 

                                                                         / ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณา………….. 
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     ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาขอเชิญ ผอ.กองช่าง ได้นำเรียนให้ที่ประชุม 
                                 ทราบถึงที่มาที่ไปของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการไว้ในแผนพัฒนา  
                   องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี (พ.ศ.2561 -2565) ฉบ ับเพ ิ ่มเติม                            
                                     หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 เชิญครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   เร ียนที ่ประชุม ก่อนอื ่นผมต้องขอนำเรียนที ่ประชุมว ่าที ่มาที ่ไป                       
ผอ.กองช่าง                        ของการเพ ิ ่มเต ิมหร ือเปล ี ่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ คร ั ้ งท ี ่  4/2564 นี้   
                                        มาจากการที ่ทางกองช ่างได ้ของบประมาณเง ินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยัง                       
                                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ผ ่านทางจังหวัดน่าน โดยกรมส่งเสริม                        
                                       การปกครองท้องถิ่นก็ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณมาเพื่อดำเนินการปรับปรุง  
                                      ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ ่นที ่ ได ้ร ับการถ่ายโอนให้องค์การบร ิหาร                         
                                     ส ่ วนตำบลเม ืองล ี  ด ู แล เป ็นงบประมาณจำนวน 22 ,710,000 บาท                          
                                        โดยทางกองช่างก็ได้นำเอางบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม  
                                     เสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น 3 ช่วง  
                                  ได้แก่ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                        
                                      รห ัสทางหลวงท ้องถ ิ ่น นน.ถ.73 - 002 บ ้านนาคา -  บ ้านน ้ำแขว่ง                             
                                   กว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1 ,658 เมตร องค์การบริหาร                  
                                        ส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน งบประมาณ 4,630,000 บาท   
                                 2.ปร ับปร ุงซ ่อมแซมเสร ิมผ ิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต ์ต ิกคอนกรีต                         
                                     รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.73 - 001 บ้านนาคา - บ้านน้ำแขว่ง ขนาดกว้าง  
                                 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3 ,500 เมตร องค์การบริหาร                     
                                      ส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ 8,690,000 บาท  
                                   และ3.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                      
                                  รห ัสทางหลวงท ้องถ ิ ่น  นน.ถ.73 -001 บ ้านนาคา -  บ ้ านน ้ำแขว่ ง                            
                                      ขนาดกว ้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3 ,800 เมตร                       
                                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ  
                                  9,390,000 บาท โดยทั้งนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ       
                                   ทั ้ง 3 โครงการ จำนวน 4 ,357,703.81 บาท ทางกองช่าง อบต.เมืองลี                   
                                   ได้ดำเนินการทำหนังสือที ่ นน 79603/119 ลงวันที ่ 5 เมษายน 2564                  
                                    เร ื ่อง ขอร ับการสน ับสน ุนงบประมาณเพ ื ่อดำเน ินโครงการก ่อสร ้ าง/                        
                                         ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
                                       โดยขอประสานผ่านไปยังนายอำเภอนาหมื ่น เพื ่อส ่งให้ทางจังหวัดน่าน                      
                                       และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าของงบประมาณเพื่อพิจารณาอนมุัติให้ 
                                       สามารถนำเอาเง ินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล ่าว มาใช้ในการปรับปรุง                      
                                      แก้ไข หรือพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองลี ต่อไป จึงเป็นที่มาที่ไปในการเพ่ิมเติม/ 

                                                                        / เปลี่ยนแปลง............. 
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                                     เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)  
                                      ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 นี้ครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ               เมื่อที่ประชุมได้รับทราบที่มาที่ไปของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ประธานฯ                        ในครั้งนี้แล้ว ลำดับถัดไปผมขอเชิญที่ประชุมได้เสนอโครงการที่จะเพิ ่มเติม               
                                  หรือเปล ี ่ยนแปลง  ไว ้ในร ่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส่วน                     
                                     ตำบลเม ืองล ี  (พ.ศ.2561-2565) ฉบ ับเพ ิ ่มเต ิมหร ือเปล ี ่ ยนแปลง                         
                                      ครั้งที่ 4/2564 นี้ครับ 

ที่ประชุม                               ที่ประชุมได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้วและได้ข้อสรุปดังนี้                            

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด   สร ุปแล ้วรายละเอ ียดการเพ ิ ่มเต ิมหร ือเปล ี ่ยนแปลงโครงการ                           
หัวหน้าสำนักงานปลัด           ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                       ครั้งที่ 4/2564 จะมีรายละเอียดดังนี้  

รายละเอียดการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาฯ ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4/2564 

เพ่ิมโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานที่ 1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง 

1.โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 งบประมาณ             
ตั้งไว้ในปี 2564-2565 จำนวน 5,000,000 บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 3 และ หมู ่ที ่ 5  งบประมาณตั ้งไว้                         
ในปี 2564-2565 จำนวน 5,000,000 บาท 

3.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 งบประมาณ   
ต้ังไว้ในปี 2564-2565 จำนวน 500,000 บาท 

4.โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 3 และหมู ่ที ่ 5 งบประมาณ                      
ตั้งไว้ในปี 2564-2565 จำนวน 500,000 บาท 

5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 งบประมาณ              
ตั้งไว้ในปี 2564-2565 จำนวน 500,000 บาท 

6.โครงการวางท่อและขยายถนนภายในหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3  งบประมาณตั้งไว้ในปี 2564-2565                        
จำนวน 500,000 บาท 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท 

 

                                                   / ยุทธศาสตร์ที่ 2........... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

  1.โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที ่ 7  งบประมาณตั้งไว้ในปี 2564-2565                        
จำนวน 500,000 บาท 

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2  งบประมาณตั้งไว้ในปี 2564-2565                        
จำนวน 500,000 บาท 

3.โครงการโคกหนองนาโมเดล งบประมาณตั้งไว้ในปี 2564-2565 จำนวน 500,000 บาท 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท  

สรุปแล้วเราจะทำการเพิ่มโครงการลงในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 9 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 13,500,000 บาท  

นายวิชิต  บัตริยะ               ลำดับถัดไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
ประธานฯ                  บริหารส่วนตำบลเมืองลี เกี่ยวกับการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การ  
                                      บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                 ครั้งที่ 4/2564 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                       มติที่ประชุม (เวลา 14.45 น.)  

               1.เห็นชอบ 11 เสียง 

     2.ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

     3.งดออกเสียง - เสียง 

นายวิชิต  บัตริยะ    ถือว่าเราได้ข้อสรุปสำหรับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนา
ประธานฯ                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีฯ ฉบับที ่ 4/2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว                   
                                    ลำดับต่อไปที ่ประชุมมีข้อเสนอ ข้อคิดเห็นใดๆ เกี ่ยวกับร่างแผนพัฒนาฯ    
                                     ดังกล่าวเชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายวิชิต  บัตริยะ   ถือว่าเราได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประธานฯ                           (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  4/2564                           
                                      เป็นที ่ เร ียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปผมในฐานะผู ้บร ิหารท้องถิ ่นจะนำเอา                             
                                    ร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ฉบับดังกล่าวเสนอญัตติ                    
                                   เข ้าท ี ่ประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี เ พ่ื อให ้เป ็นไปตาม 
                                       พระราชบ ัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2537                         
                                       และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
                                                           / การจัดทำ..........      
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                                  การจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2548                             
                                        และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561 เพื ่อให้สภาองค์การบริหาร 
                                 ส่วนตำบลเมืองลีพิจารณาเห็นชอบและเมื่อสภาฯ เห็นชอบแล้วก็ให้ผู้บริหาร 
                                     ท้องถิ่นให้ประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

นายวิชิต  บัตริยะ   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ  
ประธานฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายวิชิต  บัตริยะ   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นจะแจ้งเพิ่มเติมแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่าน               
ประธานฯ   ที่เข้าร่วมประชุมฯ และขอปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร  
                                          ส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2564 แต่เพียงเท่านี้  

 

ปิดประชุม     เวลา 15.10 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                / ผู้บันทึกรายงานการประชุม.............. 
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(ลงชื่อ)                                                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                   

                                                       (นายพงศกร   เขื่อนคำ)                           
                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                            ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

                      (ลงชื่อ)                                                         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                                 

                                                 (นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด)  
                                     หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

                              (ลงชื่อ)                                                           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         

                                                      (นายวีระ   เขื่อนคำ)  
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                             เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                              (ลงชื่อ)                                                           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

         

        (นายภานุวัตน์   ตันธนวรกุล)  
                                                   ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
                                   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                             (ลงชื่อ)                                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

                 (นายวิชิต   บัตริยะ)  
                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                               ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 


