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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖3 ครั้งที่ 2 

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม 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 3/2563 ครั้งที่ 2 และการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ทั้ง 3 วาระ อันได้แก่ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติฯ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติรับร่างข้อบัญญัติ รวมทั้งกล่าวถึงการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เพ่ือเสนอให้ผู้กำกับดูแลพิจารณาลงนามภายในกำหนดต่อไป หลังจากนั้นเลขานุการสภาฯ 
ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.ขอฝากท่านสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                        
ประธานฯ                       ทุกท่านช่วยกันเฝ้าระวังอุทกภัยและวาตภัย ซึ่งตามพยากรณ์อากาศแจ้งว่า               
                                    จะเข้าส ู ่ประเทศไทยจำนวน 11 ลูก ตอนนี ้เข้ ามา 7 ลูกแล้ว อีก 4 ลูก                    
                                    จะมีเข้ามาเรื่อยๆจนถึงเดือนตุลาคม 2563 ดังนั้นจึงต้องขอให้สมาชิกสภาฯ  
                                      ร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเหตุเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ีด้วยนะครับ 

ระเบยีบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว คือ รายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ                       สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  3/2563 คร ั ้ งท ี ่  1 ว ันท ี ่  18 ส ิงหาคม 2563                        
                                       ทางท่านเลขานุการสภาฯ ขอแจ้งว่าบันทึกรายงานประชุมดังกล่าว ยังเรียบเรียง 
                                      และจ ัดทำไม ่ เสร ็จส ิ ้นจ ึงขอยกยอดไปตรวจร ับรองรายงานการประชุม                    
                                      ในการประชุมครั้งถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

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

ที่ประชุม    ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องใดที่ต้องการแจ้งให้ทราบเชิญได้เลยครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1. เร ื ่ องญ ัตต ิค ้ างพ ิจารณาร ่ างข ้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหาร                       
ประธานสภาฯ                      ส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                  วาระท่ี 2 ขั้น แปรญัตติ 
           / เรื่องเดิม............ 
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     เรื่องเดิม 
     ตามที ่นายวิชิต  บัตร ิยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
                                      ได้แถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                    เมืองลี ในวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคาร   
                                      ท ี ่  18 ส ิงหาคม 2563 ไปแล ้วน ั ้น และสภาฯ ได ้ม ีมต ิร ับหล ักการ                       
                                    ในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติฯ                 
                                      และได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร               
                                   ส่วนตำบลเมืองลี ขึ้น จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
     1.นายเทียบ  ธนภัคพลชัย ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
     2.นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
     3.นายศิริโชค  นวลแขว่ง  ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
     4.นายประยูร  ใจเปี้ย  ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
     5.นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
     โดยมติที ่ประชุมสภาฯ ได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา                  
                                         ร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   
                                     พ.ศ.2564 ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  19 ว ันท ี ่  20 ส ิงหาคม 2563 ต ั ้ งแต ่ เวลา                          
                                     08.00-18.00 น. ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. 
                                     นั้น 
     ข้อเท็จจริง 
     คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื่องงบประมาณ  
                                    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง                 
                                 ในวันที่ 18 และวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ในวาระดังกล่าว จะให้คณะกรรมการ 
                                      แปรญัตต ิ  ได ้แถลงต ่อท ี ่ประช ุมสภาฯก ่อน แล้ วจ ึงขอให ้สมาช ิกสภาฯ                             
                                   ที่ขอสงวนสิทธิ์ไว้จะอภิปรายเพิ่มก็ได้ 
     ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                      พ.ศ.2547 หมวด 3 แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ 
                                   นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 
                                     จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรหนึ่ง   
                                      ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ ่มเติมร่าง  
                                      ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  
                                        และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น                 
                                     เป็นผู้เสนอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ 
                                      ญัตติ 
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     ข้อ 50 เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ        
                                 ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน  
                                      และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้อง  
                                 ระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง 
     ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ ้นใหม่ หรือเพิ ่มเติมรายจ่าย                
                                    หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต้จะได้รับ   
                                      คำรับรองจากผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือคำแปรญัตตินั ้น ผู ้บริหารท้องถิ ่นเป็น                
                                     ผู้แปรญัตติตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
                                      แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 วรรค 8 ในการพิจารณา 
                                      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม  
                                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวน  
                                     ในรายการไม่ได้ แต่อาจจะแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็น 
                                      รายจ่ายที ่เป ็นเง ินส่งใช ้ต ้นเง ินกู ้ หรือเง ินที ่กำหนดให้จ ่ายตามกฎหมาย                      
                                      และในการพิจารณาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการเสนอการ              
                                       แปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
                                         ส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย              
                                      จะกระทำมิได้ 
นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ท่านนายก
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และคณะฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
                                     ที่เคารพทุกท่าน 
     ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ  
                                   สม ัยท ี ่  3/2563 คร ั ้ งท ี ่  1 เม ื ่อว ันอ ังคาร ท ี ่  18 ส ิงหาคม 2563                            
                                   และในที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                                      พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ  
                                       ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                        พ.ศ.2547 หมวด 3 ข้อ 47 ข้อ 50 และข้อ 60 โดยในที ่ประชุมสภาฯ                   
                                      ได ้กำหนดให ้ม ีการเสนอคำแปรญัตต ิย ื ่นต ่อคณะกรรมการแปรญ ัตติฯ                     
                                      ตั้งแต่วันที ่ 19 วันที ่ 20 สิงหาคม 2563 ตั ้งแต่เวลา  08.00-18.00 น.                  
                                    ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และคณะกรรมการ 
                                      แปรญัตติได้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง คือ  
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.  
                                   เพื ่อดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการและเลขาฯ ของคณะกรรมการ             
                                    แปรญัตติ 
     ครั ้งที ่ 2 เมื ่อว ันที ่ 21 สิงหาคม 2563 ตั ้งแต่เวลา 13.30 น.  
                                   ถึงเวลา 15.00 น.  
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                                         กระผมนายชาติรณรงค ์ อ ินด ี เพชร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ                      
                                         ขอแถลงผลการตรวจร่างต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                    ได้รับทราบ ดังนี้ 
     หลักการพิจารณา 
     คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ได้ร่วมกันพิจารณา 
                                    ในรายละเอ ียดแห ่งร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                          
                                      เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเริ่มจากคำแถลง 
                                        งบประมาณ ชื่อร่างข้อบัญญัติ หลักการและเหตุผล คำปรารภ ตัวร่างข้อบัญญัติ 
                                 เรียงตามลำดับจนจบ โดยมีเจ้าหน้าที ่งบประมาณได้ให้ข้อมูลเพื ่อประกอบ               
                                    การพิจารณาด้วย 
     การแปรญัตติ ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ 
     ผลการพิจารณา 
     ส่วนที่ 1  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย    ไม่มีข้อแก้ไข 
     ส่วนที่ 2   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
       ชื่อร่างข้อบัญญัติ     ไม่มีข้อแก้ไข 
       หลักการ      ไม่มีข้อแก้ไข 
       เหตุผล      ไม่มีข้อแก้ไข 
       คำปรารภ     ไม่มีข้อแก้ไข 
     ส่วนที่ 3  รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ 
       ประมาณการรายรับ    ไม่มีข้อแก้ไข 
       รายจ่ายตามแผนงาน    ไม่มีข้อแก้ไข 
       รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน   ไม่มีข้อแก้ไข 
     การปรับลดวงเงินงบประมาณ ไม่มี นอกนั้นให้คงไว้ตามร่างเดิม 
     จึงขอเรียนแถลงต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                  เพ่ือให้รับทราบโดยทั่วกัน 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ข้อเสนอ 
ประธานสภาฯ                  ตามข้อระเบียบข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้ประธาน         
                                     คณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือผู ้ที ่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ               
                                         และตรวจร่างฯ มอบหมายให้แถลงร่างที่ผ่านการประชุมแปรญัตติ ได้แถลงร่างที่ 
                                       ผ่านการประชุมแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมสภาต่อไป 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 09.50 น.) 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     3.งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
                         / นายธวัชชัย........... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ           องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอหยุดพักการประชุมเป็นเวลา 10 นาที 

 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.2.เรื่องญัตติค้างพิจารณาของร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 3 ขั้น เห็นชอบ 
     เรื่องเดิม 
     ตามมติที่ประชุมสภา อบต.เมืองลี ได้ลงมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ 
                                     ให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
     ข้อระเบียบ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                     พ.ศ.2547 หมวด 3 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข ้อบัญญัติ ในวาระที ่ 3                     
                                     ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย                 
                                       ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้  
                                       ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
     ข้อพิจารณา 
     ลำดับถัดไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลงมติ หากเห็นชอบ              
                                 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
                                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดได้ลงมติออกเสียงด้วยครับ 
 
ที่ประชุม    มตทิี่ประชุม (เวลา 10.15 น.) 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     3.งดออกเสียง  1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอมอบให้ทางเลขานุการสภา อบต.เมืองลี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ประธานสภาฯ                 ได้ทำหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณ 
                                          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอให้นายอำเภอนาหมื่นพิจารณา 
                                      อนุมัต ิให้ความเห ็นชอบต่อไป ทั ้งนี ้  หลังจากนายอำเภอนาหมื ่นอนุม ัติ                     
                                     ให ้ความเห ็นชอบแล ้ว ผลของร ่างข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณ พ.ศ.2564                    
                                      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
                                   ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 
 
                  / ระเบียบวาระท่ี 6............... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมไม่ม ีเร ื ่องอื ่น ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร                  
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 แต่เพียงเท่านี ้ครับ                           
                                        และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับอาหารกลางวันด้วยครับ 

 

ปิดประชุม     เวลา 12.45 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........... ........................................ประธานสภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


