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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่ 1/2564 
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวีระ  เขื่อนคำ  ประธานกรรมการ  

2 นางกฤษณา  สุวรรณา กรรมการ  

3 นายทรงเกียรติ  กองวี กรรมการ  

4 นางปฏิญญา  เสนากูล กรรมการ  

5 นายคุ้ม  ธิมา กรรมการ  

6 นายสำราญ  ถาลี กรรมการ  

7 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล กรรมการ  

8 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด กรรมการและเลขานุการ  

9 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม          เวลา 09.30 น. 

 เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ  เขื ่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทาย                   
ที ่ประชุมฯ ร ่วมถึงกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั ้งนี ้ เพื ่อจ ัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริ หาร                  
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 และได้ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   1.1.ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนา                        
ประธานฯ             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
                                          พ.ศ.2561 

     ตามความใน“ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ ่มเติม 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

                                           (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
                                 ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
                                          พิจารณา 

                                            (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่น พิจารณา                     
                                          ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 

                                           ข ้อ 22/1 การเปล ี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นให ้ เป ็นอำนาจ                     
                                          ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

                                           ข้อ 22/2 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี ่ยวกับ  
                                          โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย  
                                          กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีองค์การบริหาร   
                                          ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาท้องถิ่น 
                                          พิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                          พ.ศ.2537 ด้วย และเมื ่อสภาท้องถิ ่นพิจารณาอนุมัติแล้วให้ปิดประกาศ                       
                                          ให้ประชาชนรับทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่ว ันที ่ได้รับ                 
                                          ความเห็นชอบ”      

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายวีระ  เขื่อนคำ   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ                                  
ประธานฯ             บริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 

                 / ขอให้คณะกรรมการ........... 
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     ขอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
                                           ส่วนตำบลเมืองลี ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  
                                           การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้ งที ่ 2/2563                  
                                           วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เชิญครับ  

                                                    หากมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งทางเลขานุการ 
                                           คณะกรรมการหรือผู้ช่วยเลขาฯ ได้เลยครับ 

ที่ประชุม                       ได ้ตรวจบ ันท ึกรายงานการประช ุมคณะกรรมการสน ับสน ุนฯ                       
                                           ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เชิญครับ เป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว                    
                                           และไม่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงใดๆ ประธานจึงดำเนินการประชุม    
                                           ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3   ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ไม่มี 
ประธานฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ที่ประชุมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเชิญครับ  
ประธานฯ                      สำหรับผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ หนังสือจังหวัดน่าน 
                                   ที่ นน 0023.3/ว418 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำ 
                                    ประชาคมท ้องถ ิ ่ นกรณ ีการจ ัดทำและเพ ิ ่ ม เต ิ มแผนพ ัฒนาท ้ อ งถิ่ น                               
                                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ 
                                     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                     
                                     ให ้จ ัดทำหร ือทบทวนแผนให้แล ้วเสร ็จภายในเดื อนตุลาคม พ.ศ.2564                        
                                     กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน                
                                   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564   

 

                       / ดังนั้น การเพ่ิมเติม........... 
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                                     ดังนั ้นการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบร ิหาร                    
                                 ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                      
                                         ครั้งที่ 4/2564 ที่เราจะดำเนินการจัดทำร่างแผนดังกล่าวในวันนี้ ก็ให้เป็นไป  
                                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                                   ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561  
                                      ตามความใน“ข ้ อ  22 เพ ื ่ อประโยชน ์ ของประชาชนการ เพ ิ ่ ม เ ติ ม 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

                                           (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
                                 ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                                          พิจารณา 

                                            (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่น พิจารณา                     
                                          ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

                                           ข ้อ 22/1 การเปล ี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นให ้ เป ็นอำนาจ                     
                                          ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

                                           ข้อ 22/2 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี ่ยวกับ  
                                          โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย  
                                          กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีองค์การบริหาร   
                                          ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาท้องถิ่น 
                                          พิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                          พ.ศ.2537 ด้วย และเมื ่อสภาท้องถิ ่นพิจารณาอนุมัติแล้วให้ปิดประกาศ                       
                                          ให้ประชาชนรับทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่ว ันที ่ได้รับ                 
                                          ความเห็นชอบ”   

                 เพียงแต่ไม่ต้องมีการประชาคมท้องถิ่น ตามข้อ 22 (2) เท่านั้นครับ               
                                   จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน  

ระเบียบวาระท่ี 5            เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

นายวีระ  เขื่อนคำ   5.1.การจัดทำร ่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                           
ประธานฯ                          (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564   

                                       เนื ่องด้วยวันนี ้ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ลาไปร่วมงานสีดำผมในฐานะ               
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และในฐานะประธานคณะกรรมการ  
                                 สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงขอมอบหมาย 
                                       ให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด ได้รวบรวมและจัดทำร่างแผนพัฒนาดังกล่าวครับ 

 

                                                    / ลำดับถัดไป........... 
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                        ก่อนที ่จะเข้าส ู ่กระบวนการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหาร                   
                                        ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                       
                                      ครั้งที่ 4/2564 ผมขอเชิญทาง ผอ.กองช่าง ได้นำเรียนที่ประชุมถึงที่มาที่ไป               
                                      ในการจัดทำร่างแผนดังกล่าว เชิญครับ  

นายทรงเกียรติ  กองวี                    เร ียนที ่ประชุม ก่อนอื ่นผมต้องขอนำเรียนที ่ประชุมว ่าที ่มาที ่ไป                       
ผอ.กองช่าง                        ของการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ครั ้งที ่ 4/2564 นี ้ มาจาก                           
                                        การที ่ทางกองช่างได้ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยังกรมส่งเสริม                     
                                     การปกครองท้องถิ่น ผ่านทางจังหวัดน่าน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                           
                                     ก็ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณมาเพื ่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน                  
                                       ทางหลวงท้องถิ ่นที ่ได้ร ับการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
                                    ดูแลเป็นงบประมาณจำนวน 22,710,000 บาท โดยทางกองช่างก็ได้นำเอา 
                                      งบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยาง                 
                                         แบบแอสฟ ั ลต ์ ต ิ กคอนกร ี ตรห ั สทา งหลวงท ้ อ งถ ิ ่ น  3  ช ่ ว ง  ได ้ แก่                                       
                                     1.ปร ับปร ุงซ ่อมแซมเสร ิมผ ิวถนนลาดยา งแบบแอสฟ ัลต ์ต ิกคอนกรีต                        
                                     รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.73 - 002 บ้านนาคา - บ้านน้ำแขว่ง กว้าง 6 เมตร  
                                      หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,658 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                          อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน งบประมาณ 4,630,000 บาท 2.ปรับปรุงซ่อมแซม 
                                   เสร ิมผ ิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต ์ต ิกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น                      
                                   นน.ถ.73 - 001 บ้านนาคา - บ ้านน้ำแขว ่ง ขนาดกว ้าง 5.00 เมตร                      
                                      หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                       อำ เภอนาหม ื ่ น  จ ั ง ห ว ั ดน ่ า น  งบประมาณ  8,690,000 บาท  และ                        
                                       3.ปร ับปร ุงซ ่อมแซมเสร ิมผ ิวถนนลาดยางแบบแอสฟ ัลต ์ต ิกคอนกรีต                      
                                    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 เจ้าของงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ 
                                       สามารถนำเอาเง ินงบประมาณเหลือจ ่ายดังกล ่าว มาใช ้ในการปรั บปรุง                      
                                      แก้ไข หรือพัฒนาพื้นที ่ตำบลเมืองลี ต่อไป จึงเป็นที่มาที่ไปในการเพิ่มเติม/ 
                                              / เปลี่ยนแปลง.......... 
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                                   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)  
                                      ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 นี้ครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ               เมื่อที่ประชุมได้รับทราบที่มาที่ไปของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ประธานฯ                        ในครั้งนี้แล้ว ลำดับถัดไปผมขอเชิญที่ประชุมได้เสนอโครงการที่จะเพิ่มเติม               
                                  หรือเปล ี ่ยนแปลง  ไว ้ในร ่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วน                     
                                     ตำบลเม ืองล ี  (พ.ศ .2561-2565) ฉบ ับเพ ิ ่ ม เต ิมหร ือเปล ี ่ ยนแปลง                         
                                      ครั้งที่ 4/2564 นี้ครับ 

ที่ประชุม                               ที ่ประชุมได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้วและได้ข ้อสรุปดังนี้                               
         

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   
ตั้งไว้ในปี 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  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ถือว่าเราได้ข้อสรุปสำหรับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงร่างแผนพัฒนา
ประธานฯ                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีฯ ฉบับที ่ 4/2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว                   
                                    ลำดับต่อไปที ่ประชุมมีข้อเสนอ ข้อคิดเห็นใดๆ เกี ่ยวกับร่างแผนพัฒนาฯ    
                                     ดังกล่าวเชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมถ ือว ่า เราได ้ร ่ วมก ันจ ัดทำร ่ างแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหาร                         
ประธานฯ                           ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                    
                                        ครั ้งที ่ 4/2564 เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว และขอฝากทางหัวหน้าสำนักปลัดฯ               
                                     ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                 ส่วนตำบลเมืองลี จัดทำเอกสารบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกรายงาน 
                                   ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                  เมืองลี ต่อไปด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ที่ประชุมมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอหรือไม่ครับถ้าหากมีขอเชิญเสนอได้ครับ       
ประธานฯ   

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นๆจะเสนอผมขอปิดการประชุมคณะกรรมการ
ประธานฯ              สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีครับ 

ปิดประชุม     เวลา 11.05 น. 

 

                      / (ลงชื่อ)............ 
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 (ลงชื่อ)                 ผู้บันทึกการประชุม 
 

                                                  (นายพงศกร   เขื่อนคำ) 
                                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

                (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
                                               (นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด) 
                                   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
 

               (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

                                                (นายภานุวัฒน์  ตนัธนวรกุล) 
                                                 ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

 
 
 

                  (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

                                                    (นายวีระ   เขื่อนคำ) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 

 

 

 

 


