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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

ผู้เข้าประชุม จำนวน   ๑2  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 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    
12    
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ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม         เวลา 09.30 น. 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ซึ่งเป็นการประชุมที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 3/2563 และพิจารณาร่างแผนอื ่นๆ                  
หลังจากนั้นเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.แจ้งเรื่องการลาออกของนายเพลิน  กิจสอาด ตำแหน่งสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 โดยนายเพลิน กิจสอาด   
                                          ได ้ย ื ่นหน ังส ือขอลาออกพร ้อมเอกสารแนบ ย ื ่นต ่อนายอำเภอนาหมื่น                       
                                          โดยนายอำเภอนาหมื่นได้พิจารณาและอนุมัติให้มีผลเมื่อวันที่ 20 เมษายน  
                                          2563 เป็นต้นไป 

     1.2.ผมได้รับแจ้งจากทางท่านนายกวิชิต บัตริยะ เรื ่องการสำรวจ              
                                          แหล่งน้ำเพื่อขุดบ่อน้ำบาดาลและขุดสระน้ำขนาด 1 ,260 ลบม. โดยขอให้                
                                          ท่านผู้นำหมู่บ้านที่สนใจติดต่อขอรับแบบฟอร์มจากทางท่านนายกฯ ได้เลยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ท่านสมาชิกสภาฯ จะต้องรับรอง
ประธานสภาฯ   รายงานการประชุม 2 รายงานพร้อมกันครับเนื่องด้วยการประชุมครั้งที่แล้ว             
                                          ทางท่านเลขานุการสภาฯ ขอยกยอดการรับรองรายงานการประชุมมารวมกัน  
                                          ครั ้งนี ้แทน เนื ่องด้วยการประชุมสภาฯ จัดขึ ้นกระชั ้นชิดและต่อเนื ่องกัน                 
                                          การจัดทำบันทึกรายงานการประชุมจึงไม่สามารถเรียบเรียงและนำมารับรอง  
                                        รายงานได้ โดยทั้งนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาและรับรองรายงาน             
                                      การประชุม  

                                               2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2563 

ที่ประชุม    ได้หารือและพิจารณาเป็นเวลาอันสมควรแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม             
                                          จึงถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

                                                    2.2.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
                                         สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 เมษายน 2563 

ที่ประชุม    ได้หารือและพิจารณาเป็นเวลาอันสมควรแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม             
                                          จึงถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

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



4 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ที่ประชุม    ได้หารือกันและมีข้อสรุปดังนี้ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรื ่องการขุดบ่อน้ำตื้นจำนวน 10 บ่อ มีความคืบหน้าการดำเนินการ
นายก อบต.เมืองลี  ก่อสร้างดังนี้ครับ บ่อทั้ง 10 บ่อ ได้ดำเนินการขุดไปแล้วเจอน้ำใต้ดินทุกบ่อ                 
                                          แต่บางบ่ออาจประสบปัญหาดินร่วนและดินทรุดตัวซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 
                                     ในการขุด ซึ ่งผมก็ได้เน้นย้ำเร ื ่องความปลอดภัยและให้ช่างผู ้ควบคุมงาน  
                                       ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู ่ ทั ้งนี ้แต่เดิมชุมชน/หมู่บ้านเสนอให้ขุด                
                                         31 บ่อ แต่ด้วยความเห็นของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอำเภอนาหมื่น      
                                       มีความเห็นว่าต้องขุดบ่อน้ำตื้นแก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉพาะพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุญาต 
                                        ตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งก็เหลือเพียง 10 บ่อ ที่มีเอกสารสิทธิ์ อย่างโฉนดที่ดิน  
                                       และ เอกสาร สค.3 เท่านั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับบ่อที่ไม่ได้ขุดนั้นผมก็ขอเสนอให้นำเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) เผื ่อว่าเมื ่อมีการ                    
                                         ขออนุญาตใช้พื ้นที ่ป่าสงวนได้หรือที ่ดินที ่จะขุดบ่อดังกล่าวได้รับอนุญาต                       
                                       มีเอกสารสิทธิ์ ก็จะสามารถตั้งงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างได้ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   4.1.เรื ่องการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ ่นกรณีการเพิ ่มเติม
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

     ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น
นักวิเคราะห์ฯ   โดยไม่ต้องประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมระดับตำบล ตามหนังสือกรมส่งเสริม                                            
                                          การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  
                                         “เรื่องแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
                                          ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ใจความสำคัญกล่าวถึงอำนาจหน้าที่                
                                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ของตนครับ                                           
                                          โดยกรมส่งเสริมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบ  
                                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรค ในการยกเว้นการจัดทำประชาคม 
                                          ท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                     / ในเขตจังหวัด....... 
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                                          ในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
                                          2019 (COVID-19) จะคล ี ่คลายไปในทางท ี ่ปลอดภ ัย  ซ ึ ่ งจ ังหว ัดน ่าน                      
                                          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้ประกาศการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น  
                                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่จังหวัดน่านตามแนวทางดังกล่าว                   
                                       แล้วมีหนังสือจังหวัดน่านที่ นน 0023.3/ว1929 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
                                        จึงเป็นเหตุผลที่เราไม่มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบลในปีนี้ 
                                     นะครับ แต่สำหรับกระบวนการอื ่นเช่น การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน    
                                       การประชุมคณะกรรมการพัฒนา และการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา  
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ยังคงต้องดำเนินการตามระเบียบ 
                                 ที่เก่ียวข้องเช่นเดิมครับ      

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่องครับ โดยมีประเด็นดังนี้  
เลขานุการสภาฯ                        1.เรื ่องการลาออกของนายเพลิน กิจสอาด ผมได้จัดทำหนังสือแจ้ง 
                                          รายงานไปยัง กกต.จังหวัดน่าน แล้วไปชี้แจงเรื ่องการลาออกต่อผู้อำนวยการ  
                                          กกต.จังหวัดน่าน แล้วครับ 

     2.เรื ่องการยืนยันรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การ  
                                         บร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  โดย กกต.จ ังหว ัด ต ้องการทราบข ้อม ูลว ่ามี                          
                                       การเปลี ่ยนแปลงคณะกรรมการช ุดเด ิมหร ือไม ่ ซ ึ ่งผมได ้จ ัดทำหน ังสือ                       
                                       และบัญชีรายชื ่อคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำองค์การบริหารส ่วน                 
                                       ตำบลเมืองลี ส่งยืนยันไปให้ กกต.จังหวัดน่านแล้ว โดยรายชื่อคณะกรรมการฯ              
                                         (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  

     3.ผมขอนำเรียนที ่ประชุมทั ้งคณะผู ้บร ิหาร ประธานสภาฯ และ                
                                      สมาชิกสภาฯ ทุกท่านสืบเนื ่องมาด้วยการเลือกตั ้งท้องถิ ่นกำลังใกล้เข้ามา                   
                                        ซึ ่งตอนนี้รอให้ทางคณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดห้วงการเลือกตั ้ง ผมจะขอ              
                                          นำเรียนร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
                                         (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (......) ซึ ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
                                        สมาช ิกสภาท ้องถ ิ ่นหร ือผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2562 (รายละเอ ียด                          
                                      ตามเอกสารแนบท้าย) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติเพ ื ่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร                    
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                  
                                          ครั้งที่ 3/2563   

     ขอเชิญทางท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติดังกล่าว เชิญครับ  

                                                / นายวิชิต...........  
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นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.เมืองลี  ประชุมสภาฯทุกท่าน 
                                           คณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  ม ี เจตนารมณ์                      
                                      ในการบริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
                                        ตามอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                
                                          พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 และตาม พรบ.กำหนด                 
                                       แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
                                        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น            
                                          ห้าป ี  (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิตส ี ่ปี                        
                                          (พ.ศ.2561-2564) เพื ่อให ้เป ็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง                       
                                         และเพื่อการพัฒนาตำบลเมืองลี ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหา  
                                       และตอบสนองความต้องการให้กับประชาชน พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริต  
                                       และประพฤติมิชอบตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนด นั้น 
                                     อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
                                         แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่แก้ไข      
                                      เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 “(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
                                          และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม” ข้อ 22/1   
                                          “การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา  
                                  ท้องถิ่น” และข้อ 22/2 “การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
                                       ที ่เก ี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี ร ัฐพิธ ี นโยบายรัฐบาล                    
                                          และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให ้เป็นอำนาจของผ ู ้บร ิหารท้องถ ิ ่น”                   
                                          สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การ  
                                        บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล                
                                          และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับ   
                                        ความเห็นชอบแล้วให้ส ่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าวให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ่น  
                                     ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า   
                                        สามสิบวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และการปรับปรุง เพิ่มเติม                      
                                       หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
                                         ให้ยึดหลักการดำเนินการเช่นเดียวกันกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย            
                                       การจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส่ วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2548                      
                                          และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

                                          จ ึงขอเสนอญัตต ิ เพ ื ่อให ้สภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                 
                                        พิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
 
 
                               / 1.ขอเสนอญัตติ.......... 
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                                                    1.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน              
                                        ตำบลเม ืองล ี  (พ.ศ .2561-2565) ฉบ ับเพ ิ ่ ม เต ิมหร ือเปล ี ่ ยนแปลง                       
                                        ครั้งที่ 3/2563 
                                                  2.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
                                        (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
                                                  3.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร               
                                        ส่วนตำบลเมืองลี เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                        เมืองลี แทนนายเพลิน กิจสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                       บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 ที ่ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร                
                                       ส่วนตำบลเมืองลี 
                                                    4.ขอเสนอญัตต ิ เพ ื ่อพ ิจารณาคัดเล ือกและแต ่งต ั ้ งคณะทำงาน 
                                          คณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
                                          ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
               ในลำดับถัดไปขอเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้นำเสนอ                  
                                        ร ่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี (พ.ศ.2561 -2565)                       
                                      ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนที ่ประชุมผมขอนำเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน       
นักวิเคราะห์ฯ   ตำบลเมืองลี(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 3   
                                        ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยม ีรายละเอ ียดการเพ ิ ่มเต ิมหรือ 
                                          เปลี่ยนแปลง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ได้พิจารณาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 10.00 น. 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.2.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต           
ประธานสภาฯ   4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

     เชิญนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ในลำดับถัดไปผมขอนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี                     
นักวิเคราะห์ฯ    (พ.ศ.2561-2565) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

                                           / หน้าปก......... 
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         หน้าปก  

       ร่าง 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 

 

 

 

 

 

/ สารบัญ............. 
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สารบัญ 

         หน้า 

คำนำ 

ส่วนที่ 1  บทนำ                  1-6 

ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)          7-11 

ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ       12-84 

       

      ส่วนที่ 2  

 
 

  

ส่วนที่  ๒   
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
 พ.ศ. 2561 -  2564 

 
 

 
 
 

 
 
 
    / ส่วนที่ 2.......... 
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    ส่วนที่  ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 
พ.ศ. 2561 -  2564 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุ

 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเม ืองฝ ่ายบริหาร 
ข ้าราชการการเม ือง              
ฝ ่ายสภาท้องถิ ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

1.2 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล
ให ้ เ ป ็ น ไ ป ตามหลั ก
คุณธรรม  ทั ้งในเรื ่อง
ก า ร บ ร ร จ ุ แ ต ่ ง ตั้ ง
โยกย ้าย โอน เล ื ่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.1.2  โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.3  มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

1.2.1 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก
และเยาวชนในเขตตำบล
เมืองลี 

  

2.1.1 โครงการถวายสัตย์
ปฏิญาณเนื่องในวันสำคัญ  
ต่าง ๆ 

  2.2.1 มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.2 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแกป่ระชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

2.2.3  โครงการจ้างสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

- 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

- 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

- 

 

30,000 

 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

30,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุ

 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าท ี ่ ให ้ เป ็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 2.4 การเชิดชูเก ียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดำเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

 

2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบรกิาร
ประชาชน” 

2.3.1 (1)  โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 
2.3.1 (2) โครงการ
ให้บริการประชาชนใน
ช่วงเวลาพักเท่ียงและนอก
เวลาราชการ 
 
2.3.2  มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต       
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน     
การปฏิบัติราชการ 
 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่น
ต่าง ๆ 
2.4.2  กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

2.5.1 (1) มาตรการ 
“จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

2.5.1 (2) กิจกรรม      
“การจัดทำขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี”    

2.5.2 (1) มาตรการ           
“ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”    

2.5.2 (2) มาตรการ 
“แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน 

2.5.3  มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับ        
เร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่

- 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุ

 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 

 

 3. การส่งเสรมิ
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การเสรมิสร้าง
และปรบัปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏบิัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 

 

 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหาร กจิการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี ว่าทุจริต            
และปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 3.1.1 (2) กจิกรรม    
“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

3.1.2 มาตรการ             
“เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่
สำคัญและหลากหลาย” 
 
3.1.3 (1) มาตรการ      
“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองล”ี 

3.2.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆที่อยู่ในอำนาจและหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.2.1 (2) การดำเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี 

3.3.2 มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่ม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง     

3.3.3 กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี 

 

 

 

 

 

 

50,000 

  

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 
- 

 
 
 
 
10,000 

 
 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุ

 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส ่วน
ร ่ ว ม ต ร ว จ สอ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

 

 

4.4 เสร ิมพล ังการมี
ส ่ วนร ่ วมของช ุ มชน 
( Community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

4.1.1 โครงการจัดทำ
รายงานการตรวจสอบ
ภายในประจำป ี

4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแต่งตั้ง                
การโอน ย้าย 

4.2.2 กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี 

4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

4.3.2  กิจกรรมการมี        
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลฯ 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดย             
ภาคประชาชน 

4.4.1 (2) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต
และเครือข่ายวินัย 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 
 
- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

 
 

 
                                      / นายพงศกร......... 
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นายพงศกร  เขื่อนคำ   โดยหลักแล้วจะเป็นการแก้ไขโครงการโดยการปร ับลดโครงการ         
นักวิเคราะห์ฯ   ที่ไม่เกี ่ยวข้องไม่สอดคล้องและเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ออกไปครับ                 
                                          ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดส่วนที่ 3 ผมขอนำเสนอผ่านไฟล์บนจอโปรเจกเตอร์  
                                          เนื่องด้วยมีเนื้อหารายละเอียดโครงการจำนวนมาก และขอให้ท่านประธานฯ  
                                          ดำเนินการในวาระประชุมต่อไปครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตฯ 
ประธานสภาฯ   ดังกล่าวเชิญครับ 

ที่ประชุม    ได้พิจารณาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 10.30 น. 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.3.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                          เมืองลี แทนนายเพลิน  กิจสอาด  

นายวิชิต  บัตริยะ   ในวาระนี ้เนื ่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล           
นายก อบต.เมืองลี   เม ืองล ี  เป ็นคณะกรรมการท ี ่ต ้องม ีสมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นจำนว น 3 คน                    
                                          เพ่ือเป็นตัวแทนสภาท้องถิ่นในการร่วมพิจารณาและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                        ให้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่เนื่องด้วยนายเพลิน กิจสอาด  ได้ลาออกจากตำแหน่ง                                          
                                ด้วยมีเหตุผลส่วนตัว จ ึงทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง                         
                                     จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  
                                       เพื ่อแต่งต ั ้งเป ็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                           
                                         ในฐานะตัวแทนสภาท้องถิ่นครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เชิญทางที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวาระดังกล่าว และเมื่อได้ข้อสรุป 
ประธานสภาฯ   ขอให้มีสมาชิกสภาฯ ผู ้เสนอ 1 ท่าน และสมาชิกสภาฯ ผู ้ร ับรอง 2 ท่าน                
                                         เชิญครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือกันจนเป็นเวลาอันสมควรแล้ว และได้มีข้อสรุปดังนี้ 

นายบูรพา มาละโส   ผมนายบูรพา  มาละโส ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน             
สมาชิกสภาฯ ม.5  ตำบลเมืองลี บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ขอเสนอให้นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  
                                          ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7   

                        / ได้รับการแต่งตั้ง........ 
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                                          ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเม ืองลี                      
                                      แทนนายเพลิน กิจสอาด ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอให้สมาชิกสภาฯ จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับรองเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สมาชิกสภาฯ ม.3  ส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ขอให้การรับรองครับ 

นายจำเนียร  มาอ่ิน   ผมนายจำเน ียร  มาอ ิ ่น ตำแหน ่งสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหาร                          
สมาชิกสภาฯ ม.6  ส่วนตำบลเมืองลี บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ขอให้การรับรองครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอเพ่ิมเติม 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมขอนำเสนอร่างคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องคำสั่ง
นักวิเคราะห์ฯ   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยมีรายละเอียด  
                                          ดังนี้  

ร่าง 

 
 
 
 
 

                                            คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                                      ที่         / 2563 
                            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                                    -------------------------- 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 10 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ     
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

1.นายวิชิต  บัตริยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          ประธานกรรมการ 
2.นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ 
3.นายมนัส  ถาธิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ          
4.เจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
5.นายประยูร  ใจเปี้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
6.นายศิริโชค นวลแขว่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ    

                        / 7.นายสังวาลย.์........ 
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7.นายสังวาลย์  คำถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
8.นายจำนง  คำฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
9.นายสำราญ  ถาลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
10.นายถนัด  ทองเบี้ย  ผู้แทนส่วนราชการ                      กรรมการ          
11.นายยอดยิ่ง  จินะแปง  ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ          
12.นางเกษร  สุทธิ   ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ 
13.นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ           
14.นายสุขสันต์  ฐานะ  ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
15.นายวริทธิ์ธร  จินะแปง ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
16.นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล ผู้แทนประชาคม              กรรมการ           
17.นายวีระ  เขื่อนคำ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   กรรมการและเลขานุการ 
18.นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัดฯ              ผูช้่วยเลขานุการ             
19.นายพงศกร  เขื่อนคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ   
ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
             (ก) อำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยเฉพาะอำนาจหน้าที ่ที ่มีผลกระทบ         

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
       (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  

             (ค) ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจ ังหว ัด และจังหว ัด โดยให้เน ้นดำเน ินการ                          
ในย ุทธศาสตร ์ท ี ่สำค ัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช ่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

    (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
                (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนใน
การนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่ น 
และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการมาประกอบการพิจารณา 

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล           
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา       
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสาน 

กับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
 
                                  / ทั้งนี้.............. 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่          เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

                                                      (นายวิชิต  บัตริยะ) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 10.50 น. 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.4.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั ้งคณะทำงาน                
ประธานสภาฯ   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ 
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองลี ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   สืบเนื่องมาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้ องกัน 
นักวิเคราะห์ฯ                         การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีกรรมการบางท่านที่ได้พ้นจาก  
                                          ตำแหน ่งด ้วยการลาออกและเห ็นสมควรปร ับปร ุ งบางตำแหน ่ง ให ้มี  
                                      ความเหมาะสมมากย ิ ่ งข ึ ้ น  จ ึ งจำ เป ็นต ้องม ีการพ ิจารณาค ัด เล ื อก                                  
                                          และแต่งตั ้งคณะทำงานชุดใหม่ขึ ้น โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการชุดเดิม                   
                                          ที่เห็นควรแก้ไขดังนี้ 

                                                   ในส่วนนี ้ได ้ม ีการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง 3 ตำแหน่งด้วยกันกล่าวคือ          
                                          คณะทำงานลำด ับท ี ่  2 ในตำแหน ่งรองประธานคณะทำงาน เด ิมคือ                        
                                          นายสุขส ันต ์  ฐานะ ตำแหน่งประธานสภาฯ   ท ่านเด ิมที ่ ได ้ลาออกไป                    
                                          ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ่ ง ผ ู ้ ใ ห ญ ่ บ ้ า น น ้ ำ อ ู น  ม . 1  ค ณ ะท ำ ง า น ล ำ ด ั บ ท ี ่  5                                       
                                          นายธวัชชัย แก้วธรรม ตำแหน่งรองประธานสภาฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
                                          ประธานสภาฯ และคณะทำงานลำด ับท ี ่  12 ส.ต.อน ุร ักษ ์  หลวงพรม                    
                                          ปัจจุบันเป็นนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับ                
                                          การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแล้วนั้น จึงเห็นควรพิจารณาคัดเลือก 
                                          และแต่งตั้ง เพ่ือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้ึนใหม่ 

ที่ประชุม    ได้พิจารณาวาระดังกล่าวเป็นเวลาอันสมควรแล้ว  

 

                          / นายธวัชชัย............ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอสร ุปการพิจารณาคัดเล ือกและแต่งต ั ้งคณะทำงานจ ัดทำ                   
ประธานฯ                              แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังนี้ 

     คณะทำงานลำดับที ่ 2 ตำแหน่งรองประธานคณะทำงาน เสนอให้               
                                         นายธวัชชัย แก้วธรรม ตำแหน่งประธานสภาฯ ได้รับการแต่งตั้งแทนท่านเดิม 

     ค ณ ะ ท ำ ง า น ล ำ ด ั บ ท ี ่  5  ต ำ แ ห น ่ ง ค ณ ะ ท ำ ง า น  เ ส น อ ใ ห้                              
                                  นายวิภูชาญ  ขันคำ ตำแหน่งเลขานุการนายกฯ ได้รับการแต่งตั้งแทนท่านเดิม 

     คณะทำงานลำด ับท ี ่  12 ตำแหน ่งผ ู ้ช ่วยเลขาน ุการ เสนอให้                           
                                          นายพงศกร เขื ่อนคำ ตำแหน่งนักว ิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัต ิการ                    
                                          ได้รับการแต่งตั้งแทนท่านเดิม 

     ทั้งนี้คณะทำงานลำดับที่ 2 จะต้องขอความเห็นจากที่ประชุมสภาฯ  
                                          ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ในลำดับถัดไปจะขอนำเสนอร่างคำสั่ง โดยมีรายละเอียด  
                                          ดังต่อไปนี้ 

          ร่าง 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ที่          / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
...................................................................... 

      ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  ได ้จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ ป ้องก ันการท ุจร ิตส ี ่ปี                            
(พ.ศ.2561-2564) เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานสอดคล ้องก ับตามคำส ั ่ งคณะร ักษาความสงบแห ่งชา ติ    
ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการ             
และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                       
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ ์ จ ันทร ์โอชา นายกร ัฐมนตร ี ได ้แถลงนโยบายของร ัฐบาลต่อสภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาติ                         
เมื ่อวันที ่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป                 
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

                             / การทุจริต............ 
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การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
และเพื ่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกัน            
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป 
 

  เพื ่อให้การดำเนินการพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร ิตขององค์การบริหาร                       
ส่วนตำบลเมืองลี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเห็นควร   
แต ่งต ั ้ งคณะทำงานจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิตขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี    
ดังมีรายนามต่อไปนี้  
   1.นายวิชิต   บัตริยะ  นายก อบต.                 ประธานคณะกรรมการ 
   2.นายธวัชชัย   แก้วธรรม  ประธานสภาฯ               รองประธานคณะกรรมการ 
   3.นายมนัส   ถาธิ  รองนายกฯ           คณะทำงาน 
   4.นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว  รองนายกฯ           คณะทำงาน 
   5.นายวิภูชาญ   ขันคำ  เลขานุการนายกฯ                                      คณะทำงาน 
   6.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  หมู่ที่ 1 – 7          คณะทำงาน 
   7.นายวีระ   เขื่อนคำ  ปลัด อบต.           คณะทำงาน 
   8.นายทรงเกียรติ   กองวี  ผอ.กองช่าง           คณะทำงาน 
   9.นางกฤษณา   สุวรรณา  ผอ.กองการศึกษาฯ          คณะทำงาน 
   10.นางปฏิญญา   เสนากูล จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน         คณะทำงาน  
      รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง          
   11.นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด หัวหน้าสำนักงานปลัด  คณะทำงานและเลขานุการ 
   12.นายพงศกร   เขื่อนคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                 ผู้ช่วยเลขานุการ  

     ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้ 
       (๑)  ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       (2)  วางแผน  จัดทำ  ทบทวน  และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       (๓)  กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       (๔)  จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       (๕)  หน้าที ่อื ่น ๆ ตามที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเห็นควรเพิ ่มเติมตามความเหมาะสม                       

                           กับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่          เดือน                     พ.ศ. 2563 

 
                                               (ลงชื่อ) 
 
                                                    (นายวิชิต  บัตริยะ) 

                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุม เชิญครับ 
ประธานฯ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 11.00 น. 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในวาระต่อไป วาระที ่ 5.5.และวาระที ่ 5.6.จะเป็นการเสนอญัตติ             
ประธานสภาฯ   จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพื่อให้สภาองค์การบริหาร  
                                        ส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาการโอนงบประมาณ ผมจึงขอให้ท่านนายกฯ               
                                          ได้แถลงญัตติ เชิญครับ   

นายวิชิต  บัตริยะ   เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่วม              
นายก อบต.เมืองลี  ประชุมสภาฯทุกท่าน 
                                            คณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  ม ี เจตนารมณ์                        
                                          ในการบริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
                                       ตามอำนาจหน้าท ี ่ของ พระราชบ ัญญัติสภาตำบลและองค ์การบร ิหาร                            
                                          ส ่ วนตำบล  พ .ศ .  2537   แก ้ ไข เพ ิ ่ ม เต ิ ม  ฉบ ับท ี ่  6  พ .ศ .  2552                            
                                       และตาม พระราชบ ัญญัติกำหนดแผนและข ั ้นตอนการกระจายอำนาจ                    
                                       พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
                                       ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
                                        แต่มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โดยขออนุมัติจาก                 
                                       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
                                        พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ทั้งนี้องค์การบริหาร             
                                       ส่วนตำบลเมืองลี จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อนุมัติเกี่ยวกับ 
                                       การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  
                                            1.พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา  
                                        งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน                 
                                         เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท 
                                                 2.พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา  
                                         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                                    เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน 2,600 บาท 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.5.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ   แผนงานการศ ึกษางานบร ิหารท ั ่ ว ไป เก ี ่ ยวก ับการศ ึกษา งบลงทุน                           
                                         หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีทำงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท 
                         / เมื่อที่ประชุมฯ.......... 
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     เมื ่อที ่ประชุมฯ ได้ฟังคำแถลงจากท่านนายกฯ แล้วขอให้ที ่ประขุม 
                                         พิจารณาร่วมกัน ถ้ามีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งใดๆ สามารถแจ้ง                
                                     ได้เลยครับ 
ที่ประชุม    ได้พิจารณาอันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ  
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อไม่มีข้อโต้แย้งหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 11.15 น. 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.6.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ   แผนงานการศ ึกษางานบร ิหารงานทั ่วไปเก ี ่ยวก ับการศ ึกษา งบลงทุน                      
                                          หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิวเตอร ์  เคร ื ่องพ ิมพ ์ เลเซอร ์หร ือ LED ขาวดำ                          
                                         จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท 

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เชิญครับ 
 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม เวลา 11.30 น. 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 

        
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  สอบถามเรื่องโครงการ 9 โครงการว่าหมู่บ้านจะไปบริหารจัดการเอง
สมาชิกสภาฯ ม.7  ได้หรือไม ่

นายวิชิต  บัตริยะ   ตอนนี ้โครงการอยู ่ในขั ้นการรับรองแบบจากวิศวกรสามัญ ซึ ่งผม                 
นายก อบต.เมืองลี  ได้มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง ติดตามอยู่ครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี้แจงเรื ่องโครงการทั้ง 9 เพิ่มเติมครับ ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอน  
เลขานุการสภาฯ   การรับรองแบบและการประมาณราคากลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                   / 9 โครงการ........... 
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     9 โครงการที ่อย ู ่ในช่วงกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ                  
                                        กำหนดราคากลาง 

     1.โครงการก่อสร้างรั ้วที ่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี    
                                         ปริมาณงานความสูง 0.80 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ณ บ้านป่าซาง                
                                       หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ 200 ,000 บาท  
                                          (สองแสนบาทถ้วน) 

     2.โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ ่งป่าหก                
                                     ทุ ่งต ีนช ัน ปร ิมาณงานความกว ้าง 0.70 เมตร ความล ึก 0.40 เมตร                       
                                       ความหนา 0.07 เมตร ความยาว 430 เมตร ณ บ้านน้ำอ ูน หมู ่ท ี ่  1                     
                                       ตำบลเมืองล ี อำเภอนาหมื ่น จ ังหว ัดน ่าน งบประมาณ 200 ,000 บาท                  
                                       (สองแสนบาทถ้วน) 

     3.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย (ขุดบ่อใหม่) ปริมาณงาน 
                                        เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร ความสูง 2.40 เมตร จำนวน 4 ถัง ณ บ้านนาคา  
                                      หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ 200 ,000 บาท  
                                       (สองแสนบาทถ้วน) 

     4.โครงการก่อสร ้างพนังก ั ้นน ้ำคอนกรีตเสร ิมเหล ็กลำน้ำแขว่ง                 
                                         ปร ิมาณงานขนาดความยาว 30.00 เมตร ความหนา 0 .20 เมตร                         
                                      ความสูง 1.20 เมตร ณ บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  
                                     จังหวัดน่าน งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

     5.โครงการก ่อสร ้างรางระบายน ้ำสายหล ัก ปร ิมาณมาณงาน                       
                                       ขนาดความกว้าง 0.70 เมตร ความลึก 0.40 เมตร ความหนา 0.20 เมตร  
                                        ความสูง 1.20 เมตร ณ บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที ่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  
                                       จังหวัดน่าน งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

     6.โครงการก ่อสร ้ างถ ังพ ักน ้ำ ปร ิมาณขนาดความจ ุ  50.00                    
                                       ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง บริเวณบ้านนาหมอ หมู ่ท ี ่  3 ตำบลเมืองลี                  
                                        อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

     7.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย ปริมาณงานความจุ  
                                        50.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ณ บ้านนาคาและบ้านนาโป่ง หมู่ที ่ 4  
                                       ตำบลเมืองล ี อำเภอนาหมื ่น จ ังหว ัดน ่าน งบประมาณ 500 ,000 บาท                 
                                      (ห้าแสนบาทถ้วน) 

     8.โครงการก่อสร้างซุ ้มประตูทางเข้าตำบลเมืองลี จำนวน 1 แห่ง             
                                       ณ หน้าโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี หมู่ที ่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  
                                        จังหวัดน่าน งบประมาณ 182,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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     9.โครงการก ่อสร ้ า งถ ั ง เก ็บน ้ ำฝน (ฝ .5 )  ปร ิมาณงานขนาด 
                                     เส ้นผ ่าศ ูนย ์กลาง 1.50 เมตร ความส ูง 3.00 เมตร จำนวน 14 ถัง                     
                                        ณ บ ้านน ้ำแขว ่ง หม ู ่ท ี ่  6 ตำบลเม ืองล ี  อำเภอนาหม ื ่น จ ั งหว ัดน ่าน                      
                                      งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

     รวมวงเงินการก่อสร้างประมาณ 2,282,000 บาท (สองล้านสองแสน 
                                         แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และวงเงินในการจัดจ้างออกแบบ 100 ,000 บาท  
                                  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   

     2. โครงการที่อยู่ในช่วงบริหารสัญญา 

     1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื ้นที ่การเกษตร   
                                         บริเวณเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  
                                        จังหวัดน่าน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร                    
                                        หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) สัญญาเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม  
                                         2563 ผู ้รับจ้าง หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง วงเงินสัญญา 398 ,500 บาท                
                                     เริ่มทำงาน 6 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2563 

     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่ 5  
                                         บ้านว ังน ้ำเย ็น ตำบลเมืองล ี อำเภอนาหมื ่น จ ังหว ัดน ่าน ปร ิมาณงาน                       
                                         กว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  

                                          536 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) สัญญาเลขที่ 5/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม   
                                    2563 ผู ้ร ับจ้าง ร ้านยศภัทร วงเง ินสัญญา 288 ,500 บาท เร ิ ่มทำงาน                      
                                        6 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 19 มิถุนายน 2563 

     3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคา-น้ำแขว่ง  
                                        ปร ิมาณงานกว ้าง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร                         
                                     หร ือม ีพ ื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว ่ า  104 ตารางเมตร ส ัญญาเลขท ี ่  6/2563                             
                                    ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผู้รับจ้าง หจก.ธีรรัชฎาการก่อสร้าง วงเงินสัญญา  
                                      55,500 บ า ท  เ ร ิ ่ ม ท ำ ง า น  6  พฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 3  ส ิ ้ น ส ุ ด ส ั ญญา                              
                                  19 มิถุนายน 2563 

     รวมงบประมาณทั ้งส ิ ้น 742 ,500 บาท (เจ ็ดแสนสี ่หมื ่นสองพัน                  
                                       ห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส ่วนของโครงการทั ้งหมดที ่ ได ้กล ่าวมาน ี ้  เป ็นอำนาจหน้าที่                    
เลขานุการสภาฯ   ของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดซื ้อจัดจ้าง รวมถึงการทำสัญญากับผู ้รับเหมา                 
                                       แต่ถ้าชุมชน/หมู่บ้านต้องการดำเนินการโครงการ ก็ต้องหารือร่วมกันระหว่าง  
                                       ผู ้บร ิหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาฯ ผู ้นำท้องที ่ ผ ู ้นำท้องถิ ่น และผู ้ร ับเหมา                       
                                       เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 
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นายสำราญ  ถาลี    ผมเห็นว่าควรแบ่งเบาภาระให้ชุมชน/หมู่บ้านจะได้สร้างงานสร้างรายได้
ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.5  ให้กับประชาชนในพื้นท่ีและก็เป็นการกระจายงานให้ผู้รับเหมารายอื่นด้วยครับ 

นายมนัส  ถาธิ    ในช่วงโควิท-19 ระบาด ผมได้รับแจ้งจากหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ                   
รองนายก อบต.เมืองลี  ว่าสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนได้ ซึ่งการที่ประชาชนจะได้ค่าแรง  
                                         จากการทำงานโครงการก ่อสร ้ าง  9 โครงการถ ือว ่ า เป ็นส ิ ่ งท ี ่ ด ีครับ                          
                                    อีกทั้งการกระจายงานให้ผู้รับเหมาหลายๆท่านก็ถือเป็นการสร้างการแข่งขันกัน  
                                         ระหว่างผู้รับเหมาจะได้เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอแจ้งว ่าเมื ่อวานผมได้ประชุม สปสช.ร่วมกับประธาน อสม.                   
นายก อบต.เมืองลี  ทุกหมู่บ้าน ผมมีเรื่องจะแจ้งก็คือขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านส่งโครงการ สปสช. 
                                       และโครงการพระราชดำร ิด ้านสาธารณส ุข หม ู ่บ ้านละ 20 ,000 บาท                    
                                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทาง อบต.เมืองลี โดยด่วน สำหรับโครงการ   
                                        สปสช. ให้จัดส่งภายใน 31 พฤษภาคม 2563 ถ้ามีข้อสงสัยขอให้สอบถามทาง  
                                    อสม.ประจำหมู ่บ้าน หรือ เข้ามาสอบถามทางสำนักงานปลัด อบต.เมืองลี                  
                                 ก็ได้ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ลำดับถัดไปผมขอสอบถามทางสมาชิกสภาฯ ว่ามีความเห็นอย่างไร              
ประธานสภาฯ   กับเรื่องโครงการ 9 โครงการนี้ 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  เห็นด้วยครับกับการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในลักษณะนี้ 
สมาชิกสภาฯ ม.3 

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของการที่หมู่บ้านรับงานก่อสร้างจากหน่วยงานราชการก็ต้องมี
นายก อบต.เมืองลี  ระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับ โดยเฉพาะระบบการเสียภาษี ไม่ใช่จะได้เงิน 
                                          เพียงอย่างเดียว 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในทางระเบียบกฎหมายแล้วนั ้นการรับงานก่อสร้างจากหน่วยงาน
เลขานุการสภาฯ   ราชการจะต้องมีการจดทะเบียน หจก. ก่อนนะครับ บุคคลธรรมดาไม่สามารถ 
                                 ดำเนินการได ้

นายเทียบ ธนภัคพลชัย   เห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.3 

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   เห็นด้วยครับ แต่ก่อนอื่นก็ควรจะเชิญผู้รับเหมามาเข้าร่วมหารือด้วย 
สมาชิกสภาฯ ม.4 

นายบูรพา  มาละโส   เห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.5 

นายประยูร  ใจเปี้ย   เห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.5 

                  / นายศิริโชค........... 
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นายศิริโชค  นวลแขว่ง   เห็นด้วยครับจะได้มีการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
สมาชิกสภาฯ ม.6 

นายจำเนียร  มาอ่ิน   เห็นด้วยครับจะได้มีมาตรฐานการแข่งขันด้านงานก่อสร้าง 
สมาชิกสภาฯ ม.6 

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  เห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.7  

นายวิภูชาญ  ขันคำ   เห็นด้วยครับซึ ่งการดำเนินการแนวทางนี ้จะทำให้เกิดการแข่งขัน                    
เลขานุการนายก อบต.เมืองลี และมีการพัฒนาคุณภาพงานให้ดีขึ้น 

นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว   เห็นด้วยครับ และผมมีเรื่องจะแจ้ง 2 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รองนายก อบต.เมืองลี   1.โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน               
                                   ในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (อุทกภัย) จำนวน 2 โครงการ 

     1.1.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ ่งโดยใช้หินใหญ่บรรจุกล่อง                    
                                      ลวดตาข่าย ลำน้ำอูน บ้านน้ำอูน หมู ่ท ี ่  1 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น                   
                                        จังหวัดน่าน ปริมาณขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 130.00 เมตร                  
                                       ความล ึก 2.00 เมตร งบประมาณท ี ่ ได ้ ร ับอน ุม ัต ิ  1 ,981,000 บาท                      
                                    (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

     1.2.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ ่งโดยใช้หินใหญ่บรรจุกล่อง                  
                                         ลวดตาข่าย ลำน้ำแขว่ง บ้านป่าซาง หมู ่ท ี ่  2 และบ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7                      
                                        ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.50 เมตร  
                                          ความยาว 195.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  
                                        2,971,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

     รวมงบประมาณ 4,952,000 บาท (สี ่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพัน  
                                       บาทถ้วน) 

     2.เรื ่องเครื่องเป่าลมผมได้มอบหมายให้ทางหัวหน้า ปภ. ไปจัดซื ้อ/              
                                         จัดจ้างเอาจากร้านที่จัดจำหน่ายแล้ว และเรื่องการเซ็นรับรองแบบบ่อน้ำตื้น               
                                  ผมก็ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการแล้วครับ 

นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา   เร ื ่องโครงการ สปสช.และโครงการพระราชดำริด ้านสาธารณสุข               
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ  ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเขียนโครงการช่วงบ่ายจะนำส่งให้ผู้นำหมู่บ้านลงนามแล้ว  
                                      จะเสนอโครงการเข้ามายัง อบต.เมืองลี ต่อไปทั ้งนี ้ โครงการพระราชดำริ                
                                        ด้านสาธารณสุขอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้เนื ่องจากโครงการด้านการ                 
                                    ให้ความรู้และการอบรมอาจจะติดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท-19  

 

                       / ในส่วนโครงการ............ 
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     ในส่วนโครงการสำรวจร้านค้าขอเลื่อนการตรวจไปก่อนซึ่งตอนแรก              
                                        จะลงตรวจวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องด้วยดิฉันมีเหตุจำเป็นต้อง                
                                     เข้าร่วมประชุมที ่อำเภอนาหมื่น อีกทั ้ง ผอ.รพสต.เมืองลี ก็ป่วยไม่สามารถ 
                                     ปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที ่ รพสต.เมืองลี จึงไม่พร้อมลงตรวจฯ และขออภัย                    
                                   มา ณ ที่นี้ค่ะ ถ้ามีการลงตรวจก็จะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบในภายหลัง 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เร ื ่องโครงการก่อสร้าง 9 โครงการที ่หมู ่บ ้านมีประสงค์จะรับไป
เลขานุการสภาฯ   ดำเนินการเองนี ้ ผมก็อยากให้หารือร่วมกับผู ้รับเหมาโดยเร่งด่วนภายใน               
                                        อาทิตย์หน้า เพราะการล่วงเลยเวลาไปไม่เหมาะเพราะใกล้เข้าฤดูฝนการก่อสร้าง 
                                         จะดำเนินการได้ยากลำบาก 

นายคุ้ม  ธิมา    เรื ่องป้ายหมู ่บ้านและซุ ้มประตูหมู ่บ้านทางบ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3                   
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3  ได้ส่งโครงการมาแล้วอยากให้ทาง อบต.เมืองลี ดำเนินการให้ด้วยครับ  

นายวิชิต  บัตริยะ   ถ้าส่งโครงการมาแล้วเดียวผมจะต้องขอฝากทางรองสมศักดิ์ ติดตาม                        
นายก อบต.เมืองลี  ทางกองช่างให้ด้วยครับ ว่ามีโครงการมีแบบการก่อสร้างแล้วก็ให้เร่งดำเนินการ  

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรื่องโครงการที่เข้ามาต้องให้ ผอ.กอง/หัวหน้าสำนัก ต้องเร่งดำเนินการ
เลขานุการสภาฯ   และรายงานให้ผม และท่านนายกฯ รับทราบโดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการ            
                                    ที่เก่ียวกับการกันเงินสะสมปี 2562  

     ผมมีเร ื ่องจะแจ้งคือเร ื ่องการดำเนินการด้านงานไฟฟ้า โดยได้มี                   
                                        การปฏิบัติงานไปแล้วดังนี้ 

ม.1.ม ีการซ ่อมไฟฟ ้าไปแล ้ว 5 จ ุด โดยไม ่ม ีคำร ้องเพราะช ่าง ไฟฟ้า                   
                                         ได้สำรวจแล้วดำเนินการให้ โดยดำเนินการไปแล้ว 2 จุด อีก 3 จุด ได้แก่                      
                                     1.หน้าบ้านผู้ใหญ่ ม.1 2.บ้านนายโสภิช และ 3.หน้าบ้านครูศรีธร  มีการติดตั้ง 
                                ไฟฟ ้าส ่องสว ่ างอ ีก 5 จ ุด  พร ้อมต ิดต ั ้ ง เสาไฟฟ ้าและเด ินสายไฟฟ้า                         
                                      บริเวณสะพานบ้านน้ำอูน 

     ม.2.ม ีการซ่อมแซมตามใบคำร ้อง 2 จ ุด ได ้แก่ 1.บ ้านป้าอ ่อน                      
                                         และ 2.บ้านนายเรือง 

     ม.3.มีการติดตั ้งเสาไฟฟ้าเพิ ่ม 5 จุด (รอเดินสายไฟฟ้า) บริเวณ                  
                                  บ้านป่าซาง-บ้านนาหมอ 

     ม.4.ติดตั ้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ ่มอีก 3 จุด 1.บริเวณซอยหลังบ้าน                 
                                         กำนันจำนง 2.บริเวณซอยกลั่นสุราชุมชน 3.หน้าบ้าน ป.กันต์ แล้วซ่อมแซม 
                                         ไฟฟ้าอีก 2 จุด ได้แก่ 1.บ้านนายสมาน และ2.หน้าบ้านลุงนัด 

     ม.6.ซ ่อมไฟฟ้า 3 จ ุด 1.บ ้านนายบรรเลง 2.บ ้านนายบ ุญส่ ง                 
                                        และ 3.ซอยบ้านนายสุรพล  

                    / นายวริทธิ์ธร........ 
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นายวริทธิ์ธร  จินะแปง   ผมในด้วยกับการกระจายโครงการ 9 โครงการให้หมู่บ้านดำเนินการ  
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2  แต่สำหรับบ้านป่าซางได้โครงการขนาดใหญ่ก็อยากให้ผู้รับเหมาดำเนินการเอง 

นายภานุวัฒน์  ตันธนวรกุล  ผมเห็นด้วยกับการกระจายโครงการครับ และอยากจะสอบถามว่าทาง 
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7  อบต.เมืองลี ได้มีข้อบัญญัติสาธารณสุข ด้านการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือไม่  
                                        เนื ่องด้วยทางชุมชน/หมู่บ้านนาม่วงมีการเลี ้ยงหมูซึ ่งอาจจะส่งกลิ ่นเหม็น             
                                        ที่สอบถาม อบต.เมืองลี คือจะได้มีมาตรการในการป้องกันและชี้แจงให้เข้าใจ  
                                        มาตรการการเลี้ยงร่วมกัน 

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของโรงเร ียนผู ้ส ูงอาย ุผมได ้มอบหมายให้ทางท่านปล ัดฯ                  
นายก อบต.เมืองลี  และผอ.กองการศึกษาฯ ดำเนินการขออนุญาตใช้พื ้นที ่โรงเรียนบ้านน้ำอูน                  
                                      ที่กำลังจะถูกยุบให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลเมืองลี 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของการขออนุญาตจะแบ่งเป็น 2 ส่วนนะครับ ในส่วนของ          
เลขานุการสภาฯ   อาคารและวัสดุครุภ ัณฑ์จะต้องขออนุญาตที ่ สพฐ. แต่ในส่วนของที ่ดิน                     
                                       ต้องขออนุญาตราชพัสดุ 

นายสำราญ  ถาลี    ผมอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันหาคนเผาป่าบริเวณบ้านนาหมอ -                   
ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.5  บ้านวังน้ำเย็นมาลงโทษครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของการขออนุญาตใช้พื ้นที ่ป ่า ที ่สปก.ก็ขออนุญาต สปก.                
เลขานุการสภาฯ   ที ่นส.1 และที่ นส.3. ก็ให้ขออนุญาตป่าไม้ โดยอธิบดีป่าไม้จะเป็นผู้อนุมัติครับ 

     แต่สำหรับอุทยานแห่งชาติ ทางกรมฯ ได้ให้อำนาจหัวหน้าอุทยาน            
                                     ในพ้ืนที่มีอำนาจในการอนุมัติใช้พื้นที่ป่าอุทยานได้ 

     ในอนาคตทางอบต.เม ืองล ี  จะส ่งโครงการเพ ื ่อขออน ุญาตใช้                       
                                       พื ้นที ่ป ่าสงวน เพื ่อให ้กรมป่าไม ้ฯ พิจารณาอนุม ัต ิโดยจะเสนอส่งทีละ                       
                                     20-30 โครงการจนครบทุกโครงการครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอฝากทางท่านนายกฯ ประสานทางผู ้รับเหมามาหารือร่วมกัน            
ประธานสภาฯ   เรื่อง 9 โครงการด้วยนะครับ ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมไม่ม ีเร ื ่องอื ่น ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร                  
ประธานสภาฯ   ส ่วนตำบลเม ืองล ี  สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  2/2563 แต ่ เพ ียงเท ่าน ี ้ครับ                           
                                        และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับอาหารกลางวันด้วยครับ 

 

ปิดประชุม     เวลา 12.49 น. 
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        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

(นายวีระ  เขื่อนคำ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายจำเนียร  มาอ่ิน) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายเทียบ  ธนภัคพลชัย) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย................................................ 
สมัยที่............ครั้งที่......../.....................เมื ่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


