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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 

วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

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. 

                                 เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ เขื ่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                       
ในฐานะเลขาสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  ได ้นำเร ียนท ี ่ประช ุมถ ึงการเด ินทางมาราชการ                              
ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที ่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื ่อลงพื ้นที ่ช่วงเช้าที่                  
จังหวัดพะเยาและช่วงบ่ายที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง      
ในพื ้นที ่จ ังหวัดพะเยาและเรื ่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื ้นที ่จ ังหวัดน่าน พร้อมทั ้งหารือ                      
เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการแก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯและป่าอุทยานฯ นอกจากนี้             
ยังได้ลงพื้นที ่เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี ๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และในลำดับถัดไป                     
เลขาสภาฯได้เชิญประธานสภาฯ เพ่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.แจ้งสมาชิกสภา อบต.เมืองลี จำนวน 10 คน เข้าร่วมการอบรม 
ประธานสภาฯ   หลักสูตรกลยุทธ์การนำเสนอผลงานองค์กรและรายงานความสำเร็จสู่ประชาชน  
                                          การติดตามและศึกษาข้อมูลเพื ่อเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้ง                     
                                          สภาท้องถิ่นของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่าง 
                                          วันที ่20-22 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์ค ิด อำเภอเมือง   
                                          จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

สมาชิกสภาฯ 
1. นายธวชัชัย  แก้วธรรม  ประธานสภาฯ 
2. นางวาสนา  จันอูน  รองประธานสภาฯ 
3. นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด  สมาชิกสภาฯ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
4. นายประยูร  ใจเปี้ย  สมาชิกสภาฯ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 
5. นายบูรพา  มาละโส  สมาชิกสภาฯ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 
6. นายศิริโชค  นวลแขว่ง   สมาชิกสภาฯ บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 
7. นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  สมาชิกสภาฯ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
8. นายเพลิน  กิจสอาด  สมาชิกสภาฯ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
1.นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว รองนายก อบต.เมืองลี 
2.นายมนัส  ถาธิ  รองนายก อบต.เมืองลี 

     โดยการเลือกตั้งท้องถิ่น ทางวิทยากรได้แจ้งว่าจะมีการเลือกตั้งช่วงเดือน 
                                          มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 นี ้ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร 
                                          ท้องถิ่นได้ศึกษาระเบียบ/กฎหมาย และเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง              
                                          ที่จะถึงนี้ครับ 

           / 1.2.ขอขอบคุณ............ 
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                                                   1.2.ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมงานพิธีรับพระราชทานพระบรม 
                                          ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  
                                          เนื ่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562                      
                                          วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาคา             

                                                    1.3.ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมงานโครงการถนนสะอาด                 
                                          เมอืงน่านปราศจากขยะของตำบลเมืองลีในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการจัดโครงการถนนสะอาดเมืองน่าน
เลขานุการสภาฯ   ปราศจากขยะของตำบลเมืองลี ที่ผ่านมา 

     โดยเน ื ่องจากนโยบายร ัฐบาลเร ื ่องการส ่งเสร ิมการจ ัดการขยะ                     
                                          ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดวางแผนและมีมาตรการในการแก้ปัญหาขยะ                     
                                          ในจังหวัดตนเอง ซึ ่งจังหวัดน่านโดยเทศบาลเมืองน่านเคยได้รับรางวัลจาก 
                                          สมาคมประชาชาต ิแห ่งเอเช ียตะว ันออกเฉ ียงใต ้ หร ือ สมาคม ASEAN                         
                                          คือ รางว ัลอาเซ ียนด้านส ิ ่งแวดล้อมเมืองที ่ย ั ่งย ืน (ASEAN ESC Award)                      
                                          จ ังหว ัดน ่านเลยมีมาตรการให้ท ุกหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครอง                   
                                          ส ่วนท้องถิ ่นร ่วมกันจัดโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะขึ้น                     
                                          และต้องรายงานผลการดำเนินโครงการทุกเดือนครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   1.4.ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม            
ประธานสภาฯ    ในประเด็นดังกล่าวครับ ในลำดับถัดไปผมต้องขอขอบคุณท่านรองมนัส  ถาธิ  
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และพนักงานเจ้าหน้า รวมทั้งบุคคล     
                                          ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เป็นตัวแทนการประกวดร้องเพลงขององค์กรปกครอง      
                                          ส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ในนามของอำเภอนาหมื่น พร้อมยังคว้าอันดับที่ 5               
                                          ของการประกวด จึงขอให้ทุกท่านแสดงความยินดีด้วยการปรบมือครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   1.5.วันนี้เราได้มีเจ้าหน้าที่โครงการหลวงคนใหม่ที่ได้เข้ามาทำงาน               
ประธานสภาฯ   ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีของเรา ผมขอเชิญทางเจ้าหน้าที่โครงการหลวงได้แนะนำตัว 
                                          ให้ที่ประชุมได้รู้จักเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
                                          ต่อไปครับ 

นางสาวสุภาวรรณ  ณะอ่ิน  ขอกราบสวัสดีท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ  คณะผ ู ้บร ิหารอบต.เม ืองล ี  ท ่านปล ัดฯ และผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน  
                                          ดิฉันนางสาวสุภาวรรณ  ณะอิ่น ชื่อเล่นอาย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการหลวง 
                                          พื้นที่สูงน้ำแขว่งเป็นคนจังหวัดแพร่ เพิ่งมาทำงานที่โครงการหลวงน้ำแขว่ง                      
                                          ได้ 1 อาทิตย์ค่ะ ถ้ามีเรื่องอยากชี้แนะ หรือ แนะนำก็สามารถบอกได้เลยค่ะ 

 
                                     / นายธวัชชัย........... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   1.6.ผมต้องขอประทานอภัยเรื ่องการออกหนังสือเกิดความผิดพลาด
ประธานสภาฯ   ในส่วนของความถูกต้องของวันที่นะครับ ในโอกาสถัดไปจะต้องมีการตรวจทาน  
                                          ให้รอบคอบก่อนการออกหนังสือเชิญประชุมสภาฯในครั้งถัดไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  4/2562 เม ื ่ อว ันท ี ่  9 ธ ันวาคม 2562 
ประธานสภาฯ             ซึ่งทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้จัดเตรียมเอกสารบันทึกรายงานการประชุม 
                                          ด ังกล ่าวในแฟ้มเอกสารพร้อมส่งหนังส ือเช ิญทุกท่านเข ้าร ่วมประชุมฯ                   
                                          ในครั ้งนี ้แล้วเพื ่อให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง        
                                          ครบถ ้วนและสมบูรณ์หากท่านสมาช ิกสภาฯ ต ้องการแก ้ ไข เพ ิ ่มเติม  
                                          หรือเปลี ่ยนแปลง บันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ก็ขอเชิญแจ้งให้                  
                                          ทางเลขานุการสภาทราบและดำเนินการต่อไปครับ 

ที่ประชุม    ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4/2562  
    ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประธานสภาฯ จึงดำเนินการประชุมฯในวาระถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอเพิ ่มเติมประเด็นการติดตามผลการประชุมครั้งที ่แล้ว เพื ่อให้
เลขานุการสภาฯ   ที่ประชุมฯได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ การติดตามผลการประชุมฯครั้งที่แล้วนั้น              
                                          ค ือการท ี ่ท ่านสมาช ิกสภาฯ ได ้ตรวจสอบบันท ึกรายงานการประช ุมฯ                       
                                          อีกทั้งประเด็นปัญหา ที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน มาสอบถามในการประชุม 
                                          ครั้งนี้ ทั้งในเรื่องของความคืบหน้าและผลการดำเนินการ อันจะเป็นการติดตาม 
                                          การทำงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและการพัฒนาท้องถิ่นครับ ซึ่งหลังจาก 
                                          ได้ผลการติดตามจากที ่ประชุมแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ สามารถนำเอาผล                    
                                          การติดตามดังกล่าวไปรายงานหรือชี้แจงกับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน 
                                          ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   4.1.รายงานผลการดำเนินงานของงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2562 

     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เชิญครับ 

                                           / นายวีระ........ 
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นายวิภูชาญ  ขันคำ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
เลขานุการนายกฯ  ประชุมทุกท่านขอรายงานผลการดำเนินงานของงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ
                                พ.ศ.2562 โดยเอกสารผลได ้จ ัดทำสำเนาไว ้ให ้ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมแล้ว                     
                                          โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

     ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ณ วันที่  
                                          30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบปี 2561 และ ปี 2562 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน             ปี 2562          ปี 2561 
             17,448,275.00          16,986,595.00 

สินทรัพย์ 
           สินทรัพย์หมุนเวียน 
                     เงินสด เงินฝากธนาคาร               22,166,952.27              17,543,504.75 
                     เงินฝากกระทรวงการคลัง    -    - 
                     เงินฝากกองทุน     -    - 
                     ลูกหนี้เงินยมื     -    - 
                     รายได้จากรัฐบาลค้างรับ        5,097,200.00   - 
                     ลูกหนี้ภาษ ี     7,694.64   - 
                     ลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ    -    - 
                     ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      1,268,000,00  1,060,000.00 
                     ลูกหนี้อื่นๆ     -    - 
                     ลูกหนี้เงินยมืสะสม    -    - 
                     ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น    -    - 
           รวมทรัพย์สินหมุนเวียน      28,539,846.91         18,603,504.75 

ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 
                     หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน   -    - 
                     ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้    -    - 
                     ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น    -    - 
           รวมทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย์        28,539,846.91        18,603,504.75  

ทุนทรัพย์สิน        17,448,275.00         16,986,595.00 
หนี้สิน 

 
          / หนี้สินหมุนเวียน........ 
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                                                                ปี 2562                        ปี 2561 
           หนี้สินหมุนเวียน  
  รายจ่ายค้างจ่าย        8,769,000.00                1,505,900.00  
                    ฎีกาค้างจ่าย                                              33,271.00                     50,919.00 
                     รายจ่ายผลดัส่งใบสำคัญ                                 -                                    - 
                     เงนิรับฝาก                                           1,501,929.76                1,435,999.18 
                     หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                      -                                    - 
           รวมหนี้สินหมุนเวียน                                      10,304,200.76                2,992,818.18 
           หนี้สิ้นไม่หมุนเวียน 
  เจ้าหน้าเงินกู้             -         - 
                     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น            -         - 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน             -         - 
           รวมหนี้สิน      10,304,200.76           2,992,818.18 

เงินสะสม 
           เงินสะสม      11,725,500.26           9,428,660.00 
           เงินทุนสำรองเงินสะสม                                      6,510,145.89  6,182,026.35 
           รวมเงินสะสม                                            18,235,646.15              15,610,686.57 

รวมหนี้สินและเงินสะสม      28,539,846.91              18,603,504.75 

นายวิภูชาญ  ขันคำ   ในส่วนของรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เลขานุการนายกฯ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมฯ ผมขอนำเรียนในส่วนของรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย
เลขานุการสภาฯ   งบประมาณ 2562 เพื่อให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบ  
                                          โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 

ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับ          23,210,976.51 บาท 
ปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่าย          21,023,512.93 บาท 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย             2,187,463.58 บาท 
จัดสรรเข้าเงินสะสม 85 %            1,859,344.04 บาท 
จัดสรรเข้าเงินทุนสำรองสะสม 15 %                                                                    328,119.54 บาท 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562                                                            11,725,500.26 บาท 
เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562                                                  6,510,145.89 บาท 

มีรายจ่ายค้างจ่ายที่จะต้องทำในปี 2563 จำนวน 35 รายการ        8,769,000,00 บาท 

 
                                                / นายธวัชชัย......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   4.2.การจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ “ภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง” 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 

นางสาวเยาวลักษณ์ วิไลเจริญกิจ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    ท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์  วิไลเจริญกิจ  
                                          ตำแหน ่ งผ ู ้ ช ่ วย เจ ้ าพน ักงานจ ัด เก ็บรายได้  ขอนำเร ี ยนท ี ่ ประช ุมฯ                                     
                                          ถึงพระราชบัญญัติภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยหลักแล้ว                  
                                          พรบ.ดังกล่าวออกมาเพื่อยกเลิกกฎหมายฉบับเก่าๆ ให้ใช้ฉบับนี้แทน แล้วก็มี  
                                          การวางแนวทางการเก็บภาษีภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยรายละเอียด  
                                          ด้านฐานภาษี ผู้เสียภาษี ผู้จัดเก็บภาษี อัตราการจัดเก็บภาษีและการงดเว้นภาษี 
                                          รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอแจ้งเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเอกสารที่ผมได้จัดเตรียมไว้ให้จะ
เป็นกรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 

27 ม.ค.63    -หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัคร 
3-7 ก.พ.63 (5 วัน)   -รับสมัคร กกต.อปท.ตามระเบียบฯ ข้อ 34 วรรคหนึ่ง โดย อบต.เมืองลี 
                                          ของเรามีผู้สมัครเป็นกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่  
     1.นายบรรเจิด  ศรีแก้ว   ข้าราชการครูบำนาญ 
     2.นายสุเทพ  แก้วกัน       ข้าราชการบำนาญ (ปลัดอำเภอ) 
     3.นายเสฏฐศักดิ์  ศรีแก้ว   ข้าราชการครูบำนาญ 
     4.นายวรวิทย์  ทิศานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีฯ 
8-10 ก.พ.63 (3 วัน)   -หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นทาบทามบุคคล กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการ 
                                          คัดเลือก กกต.อปท.ไม่ครบจำนวน 
8-17 ก.พ.63 (10 วัน)   -ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวย  
                                          การการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
18-20 ก.พ. 63 (3 วัน)   -ผอ.กต.จว.พิจารณาคัดเลือกและจัดทำบัญชีรายชื่อ ประวัติและเหตุผล 
                                          ส่งให้ ลธ.กกต 
21 ก.พ.-11 มี.ค.63   -สนง.กกต.รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจาก ผอ.กต.จว. เสนอให้  
                                          กกต.พิจารณา ระยะเวลาโดยประมาณ 20 วัน 
     -ครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
     -กกต.พิจารณาแต่งตั้ง กกต.อปท. 
     -สนง.กกต.แจ้งผลการพิจารณาให้ ผอ.กต.จว.เพ่ือแจ้ง ผอ.กต.อปท. 
     -ประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือดำเนินการเลือก ปธ.กกต.อปท. 
     -ผอ.กต.จว.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง กกต.อปท.และแจ้งให้ ผอ.กต.อปท. 
     -กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
     -กกต.อปท.เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   นอกจากนี ้ย ังมีหนังสือด่วนที ่สุด ที่  มท 0818.4/ว320 วันที ่ 3 
เลขานุการสภาฯ            กุมภาพันธ์ 2563 จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึง ผู้ว่าราชการ  
                                         จังหวัดทุกจังหวัด ใจความสำคัญของข้อความกล่าวถึงการเตรียมความพร้อม                
                                         ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงแจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัด  
                                         ดำเนินการดังนี้ 

                                                    1.แจ้งยืนยันการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
                                         รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของ อปท.ว่าเพียงพอต่อการเลือกตั ้งหรือไม่                 
                                         (โดยพิจารณาจากรายได ้จ ัดเก ็บเอง รายได ้จ ัดสรร รายได ้ท ี ่ร ัฐแบ ่งให้                   
                                         และเงินอุดหนุน ซึ่งหักออกจากรายจ่ายประจำแล้ว) 

                                                    2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณในปัจจุบันไม่เพียงพอ 
                                         สำหรับการเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น มีแห่งใดบ้าง                 
                                         ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งให้ทราบด้วย 

                                                    3.หากมีงบประมาณตามข้อ 2 ไม ่เพ ียงพอสำหรับการเล ือกตั้ ง                       
                                         ให้ระบุช่วงระยะเวลา (เดือนใด) ที ่มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั ้งได้                 
                                         และขอให้ตรวจสอบว่ามีเงินสะสมเพียงพอสำหรับการเลือกตั้งหรือไม่ 

                                                    โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ให้ดำเนินการภายในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์   
                                         2563 ก่อนเวลา 12.00 ตามช่องทางที ่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                         กำหนด  

                                                    โดย อบต.เมืองลีของเราได้ต ั ้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั ้งใน 
                                         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 400 ,000 บาท  
                                         ซึ่งก่อนการเลือกตั้งอาจจะเชิญทางวิทยากรเข้ามาให้ความรู้กับสมาชิกสภาฯ    
                                         และผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในช่วงใกล้
นายก อบต.เมืองลี                  การเลือกตั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                          แห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน ได้เน้นย้ำเรื ่องการป้องกันการทุจริตในท้องถิ่น                 
                                          และมีแผนจะลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ช่วงก่อนเลือกตั้งจึงขอแจ้ง  
                                          ให้ทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.การกำหนดวาระสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญประจำปี 2563 และการกำหนดวาระสมัยประชุมสภาองค์กรบริหาร 
                                          ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 

                      / อาศัยอำนาจตาม......... 
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                                                    อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข้อบังคับ                    
                                          การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 ,ข้อ 20 และข้อ 21 การประชุม 
                                          สภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ (1) การประชุมสามัญ และ (2) การประชุม  
                                          วิสามัญ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
                                          ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม  
                                          สามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี             
                                          สมัยแรกของปีถัดไป โดยให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง                
                                          ส่วนท้องถิ่นและต้องประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานท้องถิ่น  

     ขอเชิญที่ประชุมได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภา  
                                          สม ัยสาม ัญประจำป ี  พ.ศ.2563 และสม ัยประช ุมสภา สม ัยสามัญ                            
                                          สมัยที่ 1/2564  

ที่ประชุม    ได้หารือเป็นเวลาอันสมควรแล้ว 

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผ ู ้บร ิหารท ้องถิ่ น                   
สมาชิกสภาฯ ม.7           และผู ้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเจียมศักดิ ์  ปัญญาเปี ้ยว ตำแหน่ง                  
                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 ขอเสนอ 
                                         กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ ประจำปี  
                                         พ.ศ.2563 จำนวน 4 สมัย และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 จำนวน 1 สมัย  
                                         โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    1.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 1/2563     วันที่  1-15      เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 2/2563     วันที่  16-30    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 3/2563     วันที่  10-24    เดือนสิงหาคม      พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 4/2563     วันที่  16-30    เดือนธันวาคม      พ.ศ.2563 

                      2.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 

             สมัยที่ 1/2564     วันที ่ 1-15     เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.2564 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีข้อสังเกต หรือ โต้แย้ง เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ                       ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ม.7 ได้เสนอมาหรือไม่ หรือมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็สามารถ 
                                        เสนอมาได้เลยครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือกันเกี ่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมฯ โดยมีข้อชี ้แจงจาก 
                                        เลขานุการสภาฯ ดังต่อไปนี้ 

 
                                          / นายวีระ......... 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี ้แจงในส่วนของความสำคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ                
เลขานุการสภาฯ   แต่ละสมัยครับ ว่าจะต้องมีวาระสำคัญที่สภาฯ ต้องพิจารณาเรื่องสำคัญอะไรบ้าง 

     ในสมัยสามัญ สมัยที ่  1 จะเป็นการพิจารณากำหนดสมัยวาระ                    
                                          การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี...... และกำหนดวาระสมัยการประชุมสภา  
                                          สมัยที่ 1 ของปีถัดไป 

     ในสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 จะเป็นการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
                                          ที ่ได ้จ ัดทำใหม่ ทบทวน เพิ ่มเติมหร ือเปลี่ ยนแปลง แก้ไข ตามระเบียบ 
                                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ/กฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข้อง              
                                          โดยสภาท้องถิ ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที ่พ ิจารณา 
                                          แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น ตามมาตรา 46 แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิสภาตำบล                         
                                          และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  

     ในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 จะเป็นช่วงที่สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาข้อบัญญัติ 
                                          งบประมาณ ประจำปีงบประมาณถัดไป 

     ในสมัยสามัญ สมัยที ่  4 จะเป็นการสร ุปผลการปฏิบ ัต ิราชการ                     
                                          และการรายงานการบริหารงานประจำปี ของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น  
                                          และหารือเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอขอบค ุณท ่านเลขาน ุการสภาฯ ท ี ่ ได ้ชี้ แจงความสำค ัญของ
ประธานสภาฯ             การประชุมสภาสมัยสามัญ ทั้ง 4 สมัย ให้ที่ประชุมฯทราบ  

     ในลำดับถัดไปผมจะขอให้ท ่านสมาช ิกสภาฯ 2 ท่าน ได ้ร ับรอง                     
                                          การกำหนดวาระการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ                    
                                          สมัยที่ 1/2564 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ให้การรับรองครับ 

นายจำเนียร  มาอ่ิน   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ ม.6           และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจำเนียร  มาอิ ่น  ตำแหน่งสมาชิกสภา 
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ที ่ 6 ขอให้การรับรอง               
                                         กำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญประจำปี  
                                         พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครับ 

นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ ม.2           และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางภิญญาดา  ธิป่าหนาด ตำแหน่งสมาชิก  
                                         สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านป่าซาง หมู่ที ่ 2 ขอให้การรับรอง  
                                         กำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญประจำปี  
                                         พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ค่ะ 

                                                          / นายธวัชชัย......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในเมื่อมีการเสนอและรับรองตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี ่ยวข้องแล้ว        
ประธานสภาฯ   ผมจะขอสร ุปผลการกำหนดวาระการประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วน                   
                                         ตำบลเมืองลี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564    
                                         ดังนี้ 

1.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 1/2563     วันที่  1-15      เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 2/2563     วันที่  16-30    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 3/2563     วันที่  10-24    เดือนสิงหาคม      พ.ศ.2563 

             สมัยที่ 4/2563     วันที่  16-30    เดือนธันวาคม      พ.ศ.2563 

                      2.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 

             สมัยที่ 1/2564     วันที ่ 1-15     เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.2564 
     และในลำดับถัดไปผมจะขอให้ท ่านสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหาร                   
                                         ส่วนตำบลเมืองลี ได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังกล่าว   
                                         โดยการยกมือ เชิญครับ 

ที่ประชุม มติที่ประชุมสภาฯ เวลา 11.00 น. ได้ลงมติดังนี้  
1.เห็นชอบ  10  เสียง 
2.ไม่เห็นชอบ    0  เสียง 
3.งดออกเสียง    2  เสียง  

     ถือว ่าท ี ่ประช ุมมีมต ิ เห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการกำหนดสมัย                  
                                         ประชุมสภาฯ ตามที่ท่านเจียมศักดิ ์ ปัญญาเปี ้ยว สมาชิกสภา อบต.เมืองลี                  
                                         บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 และขอให้ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกไว้ในรายงาน  
                                         การประช ุมฯ และจัดทำประกาศสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                       
                                         เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ  
                                         ประจำปี พ.ศ.2563 ต่อไป 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.2.ญัตติเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                    
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  2 ประจำปี  
                                         งบประมาณ พ.ศ.2563 

     ขอเชิญคณะผู ้บริหารท้องถิ ่นได้แถลงญัตติดังกล่าวต่อที ่ประชุมฯ                 
                                         เชิญครับ 

 

                                       / นายวิชิต............. 
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นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู ้เข้าร่วม
นายก อบต.เมืองลี  ประชุมสภาฯทุกท่าน 

             ตามพระราชบ ัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                      
                                          พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (4) กำหนดให้องค์การบริหาร                   
                                          ส่วนตำบล มีหน้าที ่ต ้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกัน                
                                          และบรรเทาสาธารณภัย และพระราชบัญญัต ิกำหนดแผนและขั ้นตอน                      
                                          การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 กำหนดให้  
                                          เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที ่ (29) การป้องกัน                  
                                          และบรรเทาสาธารณภัย (30) ร ักษาความสงบเร ียบร ้อย การส ่งเสริม                       
                                          และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน  
                                          ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0229/ว7367               
                                          ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ              
                                          ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
                                          ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการ       
                                          จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง                  
                                          ส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้แล้วเสร็จ 
                                          ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น 

                                             เพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย นโยบายกระทรวงมหาดไทย              
                                          และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จำเป็นต้องบรรจุ 
                                          โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ไว้ในแผนพัฒนาองค์การ 
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                          ครั ้งที ่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ 
                                          กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครอง              
                                          ส ่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง ฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561               
                                          “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ 
                                          โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 
                                          กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร  
                                          ส ่วนตำบลให ้ส ่งร ่างแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นท ี ่ เพ ิ ่มเต ิม หร ือเปล ี ่ยนแปลง                    
                                          ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ  
                                          สภาตำบล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.2537”  

                                          จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังนี้ 

                                         1. ญัตติเร ื ่องที ่ เสนอใหม่  ขอเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหาร                  
                                         ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2   
                                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



14 
 

     และขอเชิญนักวิเคราะห์นโนบายและแผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน 
                                         ด้านการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ   
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           ท่านผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพงศกร  เขื่อนคำ  
                                         ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  
                                         เ ก ี ่ ย ว ก ั บการจ ั ดทำแผนพ ัฒนาอ งค ์ ก า รบร ิ หา รส ่ วนตำบล เม ื องลี                                   
                                         (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเต ิมหร ือเปล ี ่ยนแปลง คร ั ้งท ี ่  2/2563                       
                                         โดยในส่วนของเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนฯ ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก  
                                         ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537                  
                                         และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 67 (4) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล                     
                                         มีหน้าที ่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและบรรเทา                 
                                         สาธารณภัยและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
                                         ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 กำหนดให้เทศบาลและองค์การ  
                                         บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที ่ (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
                                         (30) รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา  
                                         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
                                         ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทาง                 
                                         การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและหนังสือ               
                                         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  
                                         2562 เร ื ่อง แนวทางการจ ัดฝ ึกอบรมช ุดปฏิบ ัต ิการจ ิตอาสาภัยพิบ ัติ                            
                                         ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ                  
                                         จิตอาสาภัยพิบัติ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น 

     ดังนั ้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ                  
                                         จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข  
                                         เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
                                         จ ึ ง ได ้ดำเน ินการจ ัดทำแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                            
                                         (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  2 ประจำปี  
                                         งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบ/กฎหมายรวมทั้ ง 
                                         แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป 

     ต่อไปผมจะขอนำเสนอรายละเอียดร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร             
                                         ส ่วนตำบลเมืองล ี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเต ิมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                      
                                         ครั้งที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียด (ตามเอกสารแนบ)  

 

                                                 / นายวีระ............ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอเพ ิ ่มเต ิมประเด ็นการจ ัดทำแผนพัฒนาฯ ในคร ั ้ งน ี ้ครับ                  
เลขานุการสภาฯ   จากที่นักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบนั่น จะเห็นได้ว่าแผนเพิ่มเติม  
                                          หรือเปลี่ยนแปลงฉบับดังกล่าว จะมีเพียงแค่โครงการเดียว ทั้ งนี้เป็นเพราะ 
                                          โครงการนี้จะต้องดำเนินการโดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563   
                                          ตามแนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
                                          ซึ่งแต่เดิมไม่มีโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                          (พ.ศ.2561-2565) และที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง จึงต้องเพิ ่มโครงการ 
                                          ด ั งกล ่าวและดำเน ินการตามนโยบายและหน ังส ือส ั ่ งการท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง                     
                                          เมื ่อสภาท้องถิ ่นได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาฯ ฉบับนี ้แล้ว ก็สามารถใช้                  
                                          เงินสะสมหรือโอนงบประมาณ หรือตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณฯ  
                                          เพ่ือเบิกจ่ายเงินสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมฯ ได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและความสำคัญของการ
ประธานสภาฯ   จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)                 
                                          ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมฯ  
                                          มีข้อสงสัย ข้อโต้แย้ง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ อีกหรือไม่  

ที่ประชุม    ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควร และไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อไม่มีข้อแก้ไข เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงใดๆ แล้วผมจะขอมติ                       
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมฯ เชิญครับ 

ที่ประชุม มตทิี่ประชุมสภาฯ เวลา 11.20 น. ได้ลงมติดังนี้  
1.เห็นชอบ  11  เสียง 
2.ไม่เห็นชอบ    0  เสียง 
3.งดออกเสียง    1  เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สรุปแล้วที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวและขอให้  
ประธานสภาฯ   เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อระเบียบ/กฎหมายต่อไปครับ 

     5.3.ขอโอนงบประมาณเพื ่อตั ้งรายการใหม่  ขอเชิญคณะผู ้บริหาร 
                                         ท้องถิ่นได้แถลงญัตติดังกล่าว เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม
นายก อบต.เมืองลี  สภาฯทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีเจตนารมณ์                       
                                         ในการบร ิหารงานและงบประมาณขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                     
                                         ตามอำนาจหน้าท ี ่ของ พรบ.สภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                        
                                         พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตาม พรบ.กำหนดแผน 
                                         และขั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
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                                        งบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย   
                                        โดยขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
                                        พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27                   
                                        การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ 
                                        ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
                                        อนุมัติของสภาท้องถิ ่น ทั ้งนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงขออนุมัติ  
                                        เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  

                                                   1.พิจารณาโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ งบลงทุน แผนงาน                    
                                        การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                   
                                        งบลงท ุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ ท ี ่ด ินและส ิ ่ งก ่อสร ้าง ประเภทค่าก ่อสร ้าง                           
                                        ส ิ ่ งสาธารณ ูปโภค รายการต ิดต ั ้ งกระ จกโค ้ งจราจร จำนวน 18 จุด                                
                                        จุดละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   

                                                  -  กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 32 นิ้ว 
                                                  -  อุปกรณ์สำหรับยึดกับเสาเหล็ก 
                                                  -  เสาเหล็กขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 2.4 เมตร 
                                                  -  เป็นราคารวมงานติดตั้ง 
                                                  -  เป็นราคาที่ตั้งนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคา 
                                        ท้องตลาด   

     ผมขอเชิญทางนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการได้ชี ้แจง 
                                        รายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ครับ  

นายสุรินทร์  ราชยศ   เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้เข้าร่วม
นักป้องกันฯ          ประชุมฯ ทุกท่าน ผมนายสุรินทร์  ราชยศ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทา                   
                                       สาธารณภัยปฏิบัติการ ขอชี ้แจงรายละเอียดและความสำคัญของการติดตั้ง                  
                                       กระจกโค้งจราจร ตามจุดต่างๆ ดังนี้ 

     เนื ่องด้วยการดูแลด้านความปลอดภัย การติดตั ้งป้าย กระจกโค้ง  
                                       ส ัญญาณทางจราจรต ่างๆ  เป ็นหน ้าท ี ่ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                           
                                       ต ้องดำเน ินการ เพ ื ่ อความสะดวกและปลอดภ ัยแก ่ประชาชนในพ ื ้นที่                         
                                       และผู ้เด ินทางสัญจรไปมาในพื ้นที ่ตำบลเมืองลีของเรา ทั ้งนี ้ว ัตถุประสงค์                      
                                       ของการติดต ั ้งย ังรวมถึงการลดการเกิดอุบ ัต ิ เหต ุในการเด ินทางด้วยครับ                       
                                       จึงจำเป็นต้องติดตั ้งกระจกโค้งจราจร ทั ้งนี ้ผมได้ลงพื ้นที ่สำรวจจุดเสี ่ยงแล้ว                 
                                       ปรากฎว่ามีจุดเสี่ยงอยู่ทั้งสิ้น 18 จุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                                                                       / 1.สามแยกโรงเรียน.......... 
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     1.สามแยกโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 
                                           2.หน้าบ้านนางตรีทิพย์  ติ๊บแก้ว (บ้านนาคา) 
                                                    3.หน้าโรงเรียนบ้านนาคา 
                                                    4.หน้าบ้านนายไกรวัลย์  ถนอนสิน (บ้านนาคา) 
     5.สามแยกบ้านนาหมอ 
                                                    6.โค้งนาหมอ บ้านนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร 
                                                    7.แยกทางบ้านต้นผึ้ง 
                                                    8.ทางโค้งบ้านวังน้ำเย็น (หินขวาง) 
                                                    9.บ้านวังน้ำเยน็ห้วยผาลาด 
                                                    10.จุดแบ่งเขตบ้านนาหมอ-บ้านป่าซาง 
                                                    11.โค้งอาญาปัว 
                                                    12.หน้า รพสต.เมืองลี 
                                                    13.สามแยกหน้าบ้านนายเพลิน กิจสอาด  
                                                    14.โค้งดอยเก้าขวาก 
                                                    15.สามแยกบ้านเหล่า นายเริง ศรีแก้ว (บ้านน้ำอูน) 
                                                    16.โค้งศูนย์เด็กเก่า นายบุญจันทร์  บัตริยะ (บ้านน้ำอูน) 
                                                    17.กองกลาง นายท้าย ปิงจันดี (บ้านน้ำแขว่ง) 
                                                    18.สามแยกบ้านห้วย นายสังวาล คำถา (บ้านน้ำแขว่ง) 

     รวม 18 จุด จุดละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 72,000 บาท  
                                          (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมได้ร ับฟังคำแถลงญัตติและคำชี ้แจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ
ประธานสภาฯ   ประเด ็นการขออน ุม ัต ิ โอนงบประมาณเพื ่อต ั ้งรายการใหม ่ เพ ื ่อต ิดตั้ง                     
                                          กระจกโค้งจราจร ทั้ง 18 จุด ไปแล้วนั้น ที่ประชุมฯ มีข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเสนอ 
                                          อ่ืนๆ ก็สามารถเสนอมาได้เลยครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ลำดับถัดไปประธานสภาฯ จึงได้  
                                          ขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไป 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมติท ี ่ประช ุมเก ี ่ยวกับการขอโอนงบประมาณเพื ่อต ั ้ งจ ่าย
ประธานสภาฯ   รายการใหม่ด้วยการยกมือ เชิญครับ 

ที่ประชุม มติที่ประชุมสภาฯ เวลา 11.53 น. ได้ลงมติดังนี้  
1.เห็นชอบ  11  เสียง 
2.ไม่เห็นชอบ    0  เสียง 
3.งดออกเสียง    1  เสียง  

               / ระเบียบวาระท่ี 6............ 
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ แจ้งให้ทราบก็ขอเชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายธณกมล  ตุ่นคำ   6.1.สรุปโครงการงานก่อสร้างงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายช่างโยธาอาวุโส  (กองช่าง) 

     เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู ้บริหารท้องถิ่น                
                                          และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายธณกมล  ตุ่นคำ ตำแหน่งนายช่างโยธา 
                                          อาวุโส ขอชี้แจงสรุปโครงการงานก่อสร้างงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                          (กองช่าง) ที ่ได้ดำเนินการแล้ว และกำลังดำเนินการอยู ่ให้ที ่ประชุมทราบ                 
                                          โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปโครงการงานก่อสร้างพ้ืนฐาน ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหมอ หมู่ที ่ 3 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม.               
ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 200,000 บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู ่บ้ าน บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 ปริมาณงาน                        
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 200,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร ้อมฝาปิดถนนเส้นหลัก บ ้านป่าซาง หมู ่ท ี ่  2 ปร ิมาณงาน                        
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 105.00 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

โครงการที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 3 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อบต.เมืองลี ปริมาณงานความสูง 0.80 ม. 
ความยาว 75 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

2.โครงการก ่อสร ้างถ ัง เก ็บน ้ำพร ้อมระบบจ ่าย (ข ุดบ ่อใหม ่ )  บ ้านนาคา หม ู ่ท ี ่  4 ปร ิมาณ                                  
งานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 ม. สูง 2.40 ม. จำนวน 4 ถัง งบประมาณ 200,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.70 ม.             
ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 320 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งป่าหก ทุ่งตีนชัน บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 430 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

                            / 2.โครงการก่อสร้าง........... 
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2.โครงการก่อสร้างพนังกั ้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแขว่ง บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 ปริมาณงาน                       
ขนาดกว้าง 30.00 ม. หนา 0.20 ม. สูง 1.20 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

สรุปโครงการสำหรับการเบิกจ่ายเงินสะสม พ.ศ.2562 

โครงการที่ดำเนินการอยู่ จำนวน 2 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 (สายวาสนา) ปริมาณ
งานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 134 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 300,000 บาท 

2.โครงการซ่อมแซมถนนสายนาคา-น้ำแขว่ง บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 (ทางเข้าวัด) ปริมาณ
งานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 26.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 58,000 บาท 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที ่การเกษตร บริเวณเชื่อมต่อ  หมู่ที ่ 1 หมู่ที ่ 2 หมู่ที ่ 7 ปริมาณงาน               
ขนาดกว ้าง 3.00 ม. ยาว 246.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม ่ม ี ไหล ่ทาง) งบประมาณ 400 ,000 บาท                         
(ดำเนินการร่วมกันระหว่าง ม.1และม.7) 

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำอูน หมู่ที ่ 1 (บริเวณห้วยอ้อย) รางระบายน้ำ              
แบบตัวยู พร้อมขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 47.00 ม. งบประมาณ 
100,000 บาท 

3.โครงการก ่อสร ้างรางระบายน ้ำพร ้อมฝาป ิดถนนเส ้นหล ัก บ ้านป ่าซาง หม ู ่ท ี ่  2 ปร ิมาณ                                 
ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 172.00 ม. งบประมาณ 300,000 บาท 

4.โครงการก่อสร ้างถ ังพักน ้ำ บ ้านนาหมอ หมู ่ท ี ่  3 ปร ิมาณความจุ 50 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง                    
งบประมาณ 500,000 บาท 

5.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย บ้านนาคา หมู ่ที ่ 4 (บริเวณบ้านนา โป่ง บ้านนาคา)                 
ปริมาณความจุ 50 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง งบประมาณ 500,000 บาท 

6.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ที ่ 6 ปริมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.                           
สูง 3.00 ม. จำนวน 15 ถัง 300,000 บาท 

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ที ่ 6 ปริมาณขนาดกว้าง 0.70 ม.                   
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.70 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 331.00 ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

8.โครงการก่อสร้างพนังก ั ้นน ้ำลำน้ำแขว่ง บ ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7 ปร ิมาณขนาดกว้าง 3.00 ม.                             
ยาว 28.00 ม. ลึก 2.00 ม. งบประมาณ 350,000 บาท 

 

                / สรุปโครงการ........... 
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สรุปโครงการงานก่อสร้างพ้ืนฐาน ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563  

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) บ้านน้ำอูน ม.1 ปริมาณงานเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 1.50 ม.            
สูง 3.00 ม. จำนวน 10 ถัง งบประมาณ 200,000 บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (สายลุงทอง) ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 121.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ เนื้อท่ี 363 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านวังน้ำเย ็น หมู ่ท ี ่  5 ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 ม.                        
ยาว 6.00 ม. สูง 2.80 ม. (ห้องน้ำ 3 ห้อง/ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง) งบประมาณ 200,000 บาท 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 (ซอยข้างหอประชุม) ปริมาณ                        
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 300,000 บาท 

5.โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง อบต.เมืองลี ปริมาณงานไม่ได้ระบุ) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เม ื ่อได ้ ร ับฟ ั งการรายงานของทางกองช ่างเก ี ่ยวก ับโครงการ                    
ประธานสภาฯ   ก่อสร้างไปแล้ว ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะใด สามารถสอบถาม               
                                          หรือเสนอมาได้เลยครับ เชิญครับ 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมขอเสนอเพ ิ ่ มเต ิมโครงการของหม ู ่ท ี ่  3 โครงการก ่อสร ้ าง                
สมาชิกสภาฯ ม.3  ถังพักน้ำ บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท จากก่อสร้าง 1 ถัง  
                                          เป็นก่อสร้างทั้งหมด 2 ถังได้หรือไม่ เนื่องจากงบประมาณน่าจะเพียงพอสำหรับ 
                                          การก่อสร้าง 2 ถัง พร้อมระบบจ่ายน้ำอื่นๆ 

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมขอสอบถามเร ื ่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร ้อมฝาปิด               
สมาชิกสภาฯ ม.4  ถนนเส้นหลัก บ้านป่าซาง หมู ่ท ี ่  2 โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ ้นแล้ว              
                                          ผมสังเกตเห็นว่ารางระบายน้ำต่ำกว่าระดับความสูงของถนน เอาเข้าจริง                
                                          ระดับของรางระบายน้ำจะต้องเท่ากันกับระดับความสูงของถนน 

นายธณกมล  ตุ่นคำ   ใ น ส ่ ว น ข อ ง ร ะ ด ั บ ข อ ง ร า ง ร ะ บ า ย น ้ ำ เ ร า ไ ด ้ ด ำ เ น ิ น ก า ร                                      
นายช่างโยธาอาวุโส                ตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างรางระบายน้ำคือต้องต่ำกว่าถนนเพื่อให้น้ำ  
                                          สามารถไหลลงรางระบายน้ำได้ง่ายครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสอบถามช ่างเร ื ่ องโครงการก ่อสร ้างถ ัง เก ็บน ้ ำข ุดบ ่อใหม่                      
ประธานสภาฯ   พร้อมระบบจ่าย บ้านนาคา หมู่ที ่ 4 งบประมาณ 500,000 บาท ถ้าจะขอ 
                                          เปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณโครงการดังกล่าวจะดำเนินการได้หรือไม่ 

 

                      / นายวีระ........... 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี ้แจงเร ื ่องประเด็นการแก้ไข เปลี ่ยนแปลง หรือ เพิ ่มเติม
เลขานุการสภาฯ   โครงการด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ ได้ผ่านสภาท้องถิ่นและได้บรรจุไว้ 
                                          ในข้อบัญญัติแล้วว่า ผมจะขอศึกษาและหาข้อมูลจากระเบียบ/กฎหมาย                
                                          รวมถึงผู้ที่มีข้อมูลด้านนี้ก่อน เพื่อความถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ซึ่งเบื้องต้น 
                                          ต้องขอให้ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ไปประชาคมชุมชน/หมู่บ้านของท่านก่อน  
                                          เพื่อแสดงเจตจำนงของประชาชนว่าต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
                                          สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ทั ้งนี ้อาจจะมีการขอเปิดประชุมสภาฯ              
                                          สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะนะครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ีร ่วมก ับผ ู ้นำช ุมชน /หมู ่บ ้ าน                 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ ประธานผู้สูงอายุตำบลเมืองลี ประธานผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน              
                                          ผอ.รพ.สตตำบลเมืองลี ประธานอสม.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
                                          เพื ่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัต ิงาน (ดูงานโรงเร ียนผู ้ส ูงอายุ) เมื ่อว ันที่              
                                          11 กุมภาพันธ ์ 2563 ณ โรงเร ียนผู ้ส ูงอายุตำบลบ้านเหล่า อ.ส ูงเม่น                    
                                          และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ผมหวังว่าการศึกษา  
                                          ดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี                  
                                          ต่อไปครับ 

นายวิชิต  บัติริยะ   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
นายก อบต.เมืองลี  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื ่อจ ัดต ั ้งโรงเร ียนผ ู ้ส ูงอายุ                       
                                          ตำบลเมืองลี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขั ้นตอนต่อไปในการจัดตั ้งโรงเรียนผู ้สูงอายุตำบลเมืองลี ก็คือการ
เลขานุการสภาฯ   ประช ุมหาร ือก ับท ุกภาคส ่วนในพ ื ้นท ี ่  เพ ื ่อการจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการ                     
                                          และการวางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักสูตรการเรียน  
                                          การสอน การบริหารงานบุคคลและงานอื่นๆที่เกี ่ยวข้องกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 
                                          ต่อไปครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอให้ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้สรุปค่าใช้จ่ายงานวันเด็กแห่งชาติ
ประธานสภาฯ            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงานแข่งขันกีฬาประจำปี พ.ศ.2563  
                                         ด้วยครับ เชิญครับ 

นายวิภูชาญ  ขันคำ   ผมขอชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้เรียนถาม
เลขานุการนายกฯ  โดยขอชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ครับ 

                                                    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณตาม 
                                          ข้อบัญญัติ พ.ศ.2563 จำนวน 30,000 บาท 

 
                                     / รายรับรวม........... 
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           รายร ับรวม 30 ,820 บาท ห ักค ือเง ินรางว ัล  670 คงเหลือ               
30,150 บาท  

           รายจ่าย 30,248.50 บาท ค่าใช้จ่ายเกิน 98.50 บาท 

                                          (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาประจำปีตำบลเมืองลี ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 

     รายรับรวม 73,600 บาท 

     รายจ่ายรวม 74,789.00 บาท ค่าใช้จ่ายเกิน 1,189.00 บาท 

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ) 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมอยากเสนอให้ทางคณะผู ้บริหารรับเร ื ่องการจัดซื ้อรถไถเอาไว้                 
สมาชิกสภาฯ ม.3  พิจารณาเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติทางหน่วยงาน อบต.เมืองลี ก็สามารถ 
                                          ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมจะรับเรื่องไว้พิจารณาต่อไปครับ 
นายก อบต.เมืองลี 

นายมนัส  ถาธิ    ผมขอชี้แจงเรื่องรายละเอียดของโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุซึ ่งปีนี้            
รองนายก อบต.เมืองลี           จะเป็นการให้สภาอนุมัติเป็นเงินอุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้านจัดกิจกรรมกันเองครับ  
                                         ซึ ่งจะดำเนินการในช ่วงเด ือนเมษายน ที ่จะถึงน ี ้ โดยผมได้สำรวจข้อมูล                 
                                         จำนวนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี อายุ 60 ปีขึ้นไป มีทั้งสิ้น 367 คน และค่าใช้จ่าย 
                                         น่าจะตกอยู่คนละ 95 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,800 บาท 

     ในส่วนของจำนวนผู้สูงอายุแยกรายหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้ 

บ้านน้ำอูน  หมู่ที่ 1 จำนวน 60 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,700 บาท 
บ้านป่าซาง  หมู่ที่ 2 จำนวน 51 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,800 บาท 
บ้านนาหมอ  หมู่ที่ 3 จำนวน 63 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,900 บาท 
บ้านนาคา  หมู่ที่ 4 จำนวน 70 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,600 บาท 
บ้านวังน้ำเย็น  หมู่ที่ 5 จำนวน 24 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,200 บาท 
บ้านน้ำแขว่ง  หมู่ที่ 6 จำนวน 70 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,600 บาท 
บ้านนาม่วง  หมู่ที่ 7 จำนวน 29 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,700 บาท 
รวมทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 34,800 บาท 

 
                            / นายจำนง............. 
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นายจำนง  คำฤทธิ์   เรียนที่ประชุมฯ วันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งอยู่ 2-3 เรื่องนะครับ ตอนนี้ทาง
กำนันตำบลเมืองลี  บ้านนาคาจะม ีโครงการก ่อสร ้างอย ู ่  2 จ ุดนะคร ับ บร ิ เวณบ้านนาคา                   
                                          กับบ้านนาโป่ง โดยจะเป็นการขุดเจาะถนนและวางท่อส่งน้ำจำนวน 2 จุด 

     เรื่องต่อมาจะเป็นความคืบหน้าเรื่องหนังสือการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า  
                                          อยากให้ทาง อบต.เมืองลี ช่วยทำหนังสือให้ทางเจ้าหน้าที ่ป่าไม้ได้ลงนาม                
                                          ในหนังสือเป็นเอกสารหลักฐานสำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการขออนุญาต             
                                          ใช้พื้นที่ป่าต่อไปครับ 

                                                    ผมเห็นด้วยกับท่านชาติรณรงค์ อินดีเพชร สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 3  
                                         เรื ่องการจัดซื ้อรถไถนะครับ เพราะเมื ่อเกิดปัญหาภัยธรรมชาติหน่วยงาน                
                                         อบต.เมืองลี จะได้ดำเนินการแก้ไขได้โดยเร็ว 

                                                    ในวันอาทิตย์ที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการประกวดร้องเพลง             
                                         ผู้นำท้องที่ ซึ่งทางตำบลเมืองลีเราเป็นตัวแทนของอำเภอนาหมื่น ผมอยากให้ไป  
                                         ช่วยกันเชียร์เยอะๆครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรื่องสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า ทางผอ.วิทยา  ใจแก้ว ขอประสานมายัง 
เลขานุการสภาฯ            อบต.เม ืองล ี ว ่าจะขอใช ้ไฟฟ้าสาธารณะเพื ่อสำหรับการส่องสว ่างไปยัง                  
                                         สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านนาคา เพราะว่ามีประชาชนในพื ้นที ่ได้เล่นกีฬา               
                                         ในช่วงเย็นจนถึงค่ำ โดยแต่เดิมทางโรงเรียนใช้ไฟโรงเรียนเอง แต่เนื ่องจาก  
                                         งบประมาณไม่เพียงพอจึงขอความอนุเคราะห์ใช้ไฟฟ้าสาธารณะแทนครับ 

     เรื ่องการขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะผมได้ประสานกับ ผอ.กองช่าง               
                                        ว่าจะเพิ ่มจุดไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บริเวณแยกบ้านนาหมอ และแยกบ้านนาคา  
                                        ประมาณ 4 จุดด้วยกันครับ 

     ผมขอฝากทางหัวหน้า สป. ได้ดำเนินการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
                                        ลงพื ้นที ่ทำความสะอาดสะพานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานบ้านนาหมอ                   
                                        และสะพานบ้านวังน้ำเย็น (มีเหตุดินสไลด์) บ้านน้ำแขว่งมีการเขียนคำร้องมา            
                                        เรื่องหลอดไฟฟ้าเสีย 3 จุด ผมจะเร่งให้กองช่างดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ 

นายสุรยุต  อินปาต๊ะ   ผมขอขอบคุณทางผู ้นำท้องที ่ ผ ู ้นำท้องถิ ่น สมาชิกสภาฯ อสม.                
ประธาน อสม.          และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันเตรียมงานและเข้าร่วมงานประกวดอสม.ดีเด่น  
                                       ระดับประเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาครับ 

     ปัจจุบันนี้ทาง อสม.ได้เพ่ิมวิทยฐานะเป็นหมอหมู่บ้านแล้วครับ ผมจึงขอ 
                                       แสดงความยินดีกับหมอหมู่บ้านทุกท่านด้วย 

 
                                    / นายธวัชชัย............ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องใดจะแจ้งอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีเรื่องใดจะแจ้งต่อที่ประชุมฯ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และขอเชิญทุก
ประธานสภาฯ   ท่านรับประธานอาหารกลางวันพร้อมกันครับ 

 

ปิดประชุม     เวลา 13.15 น. 
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        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

(นายวีระ  เขื่อนคำ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม

แล้ว 
 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายจำเนียร  มาอ่ิน) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายเทียบ  ธนภัคพลชัย) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

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

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


