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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖3 ครั้งที่ 2 

วันที่ 30 เดือน กันยายน 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 ได้นับองค์ประชุมเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    ประธานสภาฯ ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 และได้ดำเนินการ 
                                    ประชุมโดยดำเนินการประชุมดังระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

  1.1.วันนี้ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  
                  สมาชิกสภาบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ได้ลาไปฝึกอบรมไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับ  

  1.2.ขอแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าวันที ่ 2 ตุลาคม 2563 จะมีการ                 
                   ถวายกฐินที ่ว ัดบ้านน้ำอูน หมู ่ท ี ่  1 ส่วนวันที ่ 6 ตุลาคม 2563 จะเป็น                     
                   กฐินอำเภอนาหมื่นจะมาถวายที่วัดบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 และวันที่ 16 ตุลาคม  
                    2563 วัดบ้านนาคา หมู ่ที ่ 4 จะมีกฐินเช่นกันนะครับ ก็ขอเชิญผู้มีศรัทธา               
                   ได้เข้าร่วมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   การรับรองบันทึกรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563   
ประธานสภาฯ                  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ทางเลขานุการสภาฯ แจ้งว่าขอเลื่อนไป 
                                 ตรวจบันทึกรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไปนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที ่ประช ุมมี เร ื ่องใดที ่ต ้องการติดตามผลการประช ุมคร ั ้ งท ี ่แล้ว                   
ประธานสภาฯ   สามารถสอบถามที่ประชุมเพ่ือชี้แจงได้เลยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องใดจะแจ้งให้ทราบเชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ 

 

                      / นายมนัส.......... 
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นายมนัส  ถาธิ    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน            
รองนายก อบต.เมืองลี             ผมมีเร ื ่องจะแจ ้งเก ี ่ยวกับการจ ัดงานว ันท ี ่อย ู ่อาศัยโลก ระหว ่างว ันที่                          
                                  4-5 พฤศจิกายน 2563 สถานที่จะจัดที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน  
                                      โดยรายละเอียดกิจกรรมเบื้องต้นมีดังนี้ครับ 

     ว ันท ี ่  4  พฤศจ ิกายน 2563 ช ่ ว ง เย ็นจะม ีการเด ินรณรงค์                                
                                       และการประกาศเจตนารมณ์เริ ่มเดินตั ้งแต่วัดสวนตาล จนถึงข่วงเมืองน่าน                 
                                  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จะมีการจัดนิทรรศการณ์ สำหรับรายละเอียด  
                                 เพิ ่มเติมจะนำเข้าหารือในการประชุมสัญจรประจำเดือนครับ นอกจากนี้                
                                   ทางท่านนายกฯ จะต้องไปรับใบประกาศจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
                                         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับ 

     และในลำด ับถ ัดไปผมจะขอแจ ้งสถานะการเง ินการคล ังของ                     
                                    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ข้อมูล ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563                    
                                    เวลา 08.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     รวมรายรับ   22,483,020.43 บาท 
     รวมรายจ่าย   17,529,803.17 บาท 
    งบประมาณรายรับหักรายจ่ายคงเหลือ   4,953,217.26 บาท 
    หักรายจ่ายที่กันไว้จ่าย     1,520,000.00 บาท 
    จะคงเหลือจำนวนเงินที่สามารถโอนไปตั้งจ่ายได้           3,433,217.26 บาท 

    รายการทีก่ันไว้จ่าย มี 3 รายการ ดังนี้ 
     1.ค่าตอบแทนโครงการงบลงทุนตามข้อบัญญัติ 2563 
     2.ค่าตอบแทนต่างฯ 
     3.ค่าชดเชยเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 

    จะคงเหลือเงินที่สามารถโอนไปตั้งจ่ายได้       3,433,217.26 บาท 

    โอนเพื่อตั้งจ่าย 2 รายการ ดังนี้ 
    1.โครงการตามมติที่ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 
                จำนวน 732,400 บาท 
    2.พิจารณาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 
             จำนวน 2,400,000 บาท 
     รวมทั้งสิ้น         3,132,400.00 บาท 
     คงเหลืองบประมาณ         360,871.26 บาท 

 

                                        / หมายเหตุ........... 
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    หมายเหตุ  รายรับตั้งไว้ปี 2563     23,000,000.00 บาท 
        รวมรายรับ ณ วันที่ 30 กย 2563   22,483,020.43 บาท 
        งบประมาณยังขาดอีก          516,979.57 บาท 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื ่อตั้ง
ประธานสภาฯ                 รายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
                                      หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
                                  รายการจัดซื ้อรถกระเช้าไฟฟ้า ตั ้งไว้ 2 ,400,000 บาท (สองล้านสี ่แสน                   
                                    บาทถ้วน)  

                                              ผมขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติ เพื่อพิจารณา โอนงบประมาณ 
                                   รายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร ่วม            
นายก อบต.เมืองลี               ประชุมสภาฯทุกท่าน 
                                     คณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  ม ี เจตนารมณ์                     
                                        ในการบริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                     
                                     ตามอำนาจหน้าที ่ของ  พรบ.สภาตำบลและองค์การบร ิหารส ่วนตำบล                      
                                      พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และตาม พรบ.กำหนดแผน 
                               และขั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
                                      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                      งบประมาณ พ.ศ.2563 แต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
                                       โดยขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
                                       พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27                   
                                     การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง                  
                                  ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
                                  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมื องลี                 
                                 จึงขออนุมัติดำเนินการเกี ่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   
                                       พ.ศ.2563 โดยมีรายการตั้งต่อไปนี้  

                                         โอนงบประมาณรายจ่ายเพื ่อตั ้งรายการใหม่ หมวดค่าที ่ดินและ 
                                     สิ่งก่อสร้าง 

                      ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่  
                                   แผนงานเคหะและช ุมชนงานบร ิหารท ั ่ ว ไปเก ี ่ ยวก ับเคหะและช ุมชน 
                   / หมวดค่าครุภัณฑ์............. 
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                                         หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ           
                                      และขนส ่ ง  รายการจ ั ดซ ื ้ อ รถกระ เช ้ า ไฟฟ ้ า  จำนวน 1  ค ั น  ต ั ้ ง ไว้                        
                                     2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)     

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมได้รับฟังคำแถลงญัตติจากท่านนายกฯ ไปแล้วก่อนที่จะมี
ประธานสภาฯ                      การลงมติเรียงตามรายการทีละรายการ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
                                 อย่างไรเชิญเสนอมาได้เลยครับ 
นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมผมนายวีระ  เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
เลขานุการสภาฯ             เมืองลี ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณและเลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงประเด็น   
                                    การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
                                      ทั ่วไปเก ี ่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ด ินและสิ ่งก ่อสร้าง                  
                                      ประเภทครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื ้อรถกระเช้าไฟฟ้า                  
                                     จำนวน 1 คัน ต ั ้งไว ้ 2 ,400,000 บาท นี้ งบประมาณที ่จะนำมาจ ัดซื้อ                  
                                     จะต้องเป็นไปตามกระบวนการวิธีงบประมาณ มีระเบียบและกฎหมายรองรับ  
                                       โดยจะต้องมีโครงการหรือรายการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน  
                                  หลังจากนั้นจึงสามารถตั ้งงบประมาณเพื่อจัดซื ้อจัดจ้างได้ โดยผมได้สำเนา  
                                    เอกสารโครงการ/รายการจัดซื้อรถกระเช้าให้ที่ประชุมเป็นเอกสารประกอบ   
                                      โดยโครงการ/รายการด ั งกล ่ าวจะอย ู ่ ในแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหาร                           
                                        ส่วนตำบลเมืองลี ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 30  
                                        ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  6 ด ้านการบร ิหารจ ัดการและการบร ิการ แผนงานที่                          
                                      6.5.การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  
                                        ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ลำดับที ่ 1 โครงการจัดซื ้อครุภัณฑ์                        
                               รถกระเช้า งบประมาณตั้งไว้ 3,000,000 บาท โดยงบประมาณที่นำมาจัดซื้อ 
                                    รถกระเช้านั ้นก็มาจากการรวบรวมเงินงบประมาณที ่ต ั ้งไว ้ในข้อบัญญัติ  
                                    งบประมาณปี 2563 แต่ไม่ได้ดำเนินการนำเอามาจัดซื ้อรถกระเช้าครับ                   
                                        ถ้าไม ่ดำเน ินการใดๆเลยงบประมาณเหลือจ่ายดังกล ่าวจะตกกลายเป็น              
                                     เงินสะสมไป 
นายวิชิต  บัตริยะ   สำหรับรถกระเช้าเราจะใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Bidding 
นายก อบต.เมืองลี                 เมื่อได้รถกระเช้ามาแล้ววัตถุประสงค์หลักจะใช้ในงานบำรุงทางตัดแต่งกิ่งไม้                 
                                    ข้างทาง และใช้สำหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
                                        อันจะเกิดผลให้เจ้าหน้าที ่ของ อบต.เมืองลี มีความสะดวกและปลอดภัย                     
                                      ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งยังสามารถซ่อมแซมหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
                                    ได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
               / นายภานุวัฒน์........... 
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นายภานุวัฒน์  ตันธนวรกุล  ผมยินดีและเห็นด้วยที ่ อบต.เมืองลี จะมีรถกระเช้าไฟฟ้าสำหรับ                 
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7           ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ แต่ก็อยากสอบถามเพิ่มเติมว่าทาง อบต.เมืองลี  
                                  จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนดูแลรักษาครับ 
นายวิชิต  บัตริยะ   สำหร ับการด ูแลร ักษาจะมอบหมายให ้เป ็นหน้าท ี ่ขอ งกองช ่าง                       
นายก อบต.เมืองลี                    อบต.เมืองลี ครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงจะเป็นหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่                
                                    ช่างไฟฟ้าครับ 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เม ื ่อท ี ่ประช ุมได ้หาร ือกันเป ็นเวลาอันสมควรแล้ว ลำดับถัดไป                    
ประธานสภาฯ                        ผมจะขอมติที ่ประชุมในการพิจารณาโอนงบประมาณตั ้งจ่ายรายการใหม่                  
                                     หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ด ินและส ิ ่ งก ่อสร ้าง ประเภทคร ุภ ัณฑ์ยานพาหนะ           
                                      และขนส ่ ง  รายการจ ั ดซ ื ้ อ รถกระ เช ้ า ไฟฟ ้ า  จำนวน 1  ค ั น  ต ั ้ ง ไว้                        
                                     2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เชิญลงมติครับ 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 10.39 น.) 
     1.เห็นชอบ   9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.2.ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาฯ                งบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 
นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร ่วม               
นายก อบต.เมืองลี                 ประชุมสภาฯทุกท่าน 
                               คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีเจตนารมณ์ในการ 
                                      บร ิหารงานและงบประมาณขององค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลเม ื องลี                    
                                   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                     
                                       การดำเน ินงานขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี ในปีงบประมาณ                       
                                   พ.ศ. 2562 ได้รับสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อ   
                                   จัดจ้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาประกอบกับปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัด 
                                 ของกฎหมายด้านการรับรองแบบโครงการก่อสร้าง ซึ่งต้องได้รับการรับรอง               
                                   กับวิศวกรสามัญเท่านั้นในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อยู่ระหว่างการ 
                                     ประสานงานรับรองแบบจากโยธาและผังเมืองจังหวัดน่าน ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ 
                                      ดำเนินได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้   
                                           อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน                 
                                      การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  
                                     ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548      
                                       หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
                                     / สิ่งก่อสร้าง............ 
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                                สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   
                                      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก                  
                                       ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ 
                                    ผูกพันตามเง ื ่อนไขในวรรคหนึ ่งให้ขออนุม ัต ิก ันเง ินได ้ไม ่เก ินอีกหนึ ่งปี                    
                                    ต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว 
                                      ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง                
                                    ให้ขออนุมัต ิเปลี ่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเง ินได้ไม่เกินอีกหนึ ่งปี                        
                                     ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่ กรณี 
                                      เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง                  
                                       จ ึ ง เสนอขออน ุม ัต ิก ัน เง ินต ่อสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ื องลี                              
                                    ตามรายการดังต่อไปนี้  

                                        1.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 
                                       1.1.รถกระเช้าไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า              

                                    ซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ เครื ่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงส ุดไม่น ้อยกว่า                    
                                   130 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,400,000 บาท  

                                      2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 
                                       2.1.โต๊ะอเนกประสงค์ชนิดขาพับเก็บได้ จำนวน 12 ตัว วงเงิน 

                                   งบประมาณ 30,000 บาท  
                                       2.2.เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 3,500 บาท 
                                          2.3.เต้นท์ จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 38,000 บาท 
                                       2.4.เครื ่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื ่อง งบประมาณ  

                                     1,400 บาท 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมได้ฟังคำแถลงจากท่านนายกฯ ไปแล้วมีเรื่องที่จะเสนอแนะ
ประธานสภาฯ                   หรือให้ความเห็นเชิญได้เลยครับ 
นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเป็นสำหรับครุภัณฑ์ทั้ง 5 รายการ
เลขานุการสภาฯ                   ที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปนะครับ 
     โดยรายการที ่ 1 ครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า เราจะนำไปใช้ในการ 
                                    ปฏิบัติงานบำรุงทางตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
                                 รายการที่ 2 ครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ชนิดขาพับเก็บได้ จะนำไปใช้ในกิจกรรม 
                                      การจัดงานของอบต.เมืองลี และถ้าช ุมชน/หมู ่บ ้านจะยืมไปจัดกิจกรรม                      
                                  ก็ต ้องขอยืมตามกระบวนการที ่เจ้าหน้าที ่พ ัสดุกำหนดครับ รายการที ่ 3                
                                 ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน รายการนี้ใช้สำหรับการปฏิบัติงานภายในสำนักงานของ  
                                   อบต.เมืองลี รายการที่ 4 ครุภัณฑ์เต้นจะใช้สำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง     
                                    ของ อบต.เมืองลี ซึ่งเต้นท์ที่มีอยู่บ้างชำรุดหรือสูญหายเพราะชุมชน/หมู่บ้านยืม 
                                  ไปจัดกิจกรรม เพราะฉะนั้นจึงต้องหามาทดแทน ทั้งนี้ก็ต้องขอฝากผู้นำท้องที่ 
 
             / และสมาชิกสภาฯ........ 
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                               และสมาชิกสภาฯทุกท่านในการช่วยกันรักษาทรัพย์สิ นของทางราชการ                  
                                    ด้วยนะครับ รายการที่ 5 ครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ รายการนี้  
                                      จะต ้องม ี ไว ้สำหร ับให ้บร ิการประชาชนโดยเฉพาะผ ู ้ส ู งอาย ุ  ผ ู ้พ ิการ                           
                                   และผู้ด้อยโอกาส เป็นการอำนวยความสะดวกตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง  
                                   ท้องถิ่นกำหนดมาครับ 
     และสำหรับการกันเงินงบประมาณปี 2563 ถ้าสภาฯ ลงมติเห็นชอบ              
                                    ก็จะสามารถดำเนินการใช้งบประมาณดังกล่าวได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
                                    เป็นต้นไปครับ 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เม ื ่อท ี ่ประช ุมได ้หาร ือกันเป ็นเวลาอันสมควรแล้ว ลำดับถัดไป                    
ประธานสภาฯ                        ผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณากันเงินงบประมาณโดยเรียงลำดับทีละ 
                                      ร ายการ โดย เ ร ิ ่ ม จ ากร ายการท ี ่  1  ประ เภทคร ุ ภ ัณฑ ์ ย านพาหนะ           
                                      และขนส่ง รายการจ ัดซื้อรถกระเช ้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ                       
                                     2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เชิญลงมติครับ 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 10.52 น.) 
     1.เห็นชอบ   9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม     รายการโดยเร ิ ่มจากรายการท ี ่  2 ประเภทคร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน                     
ประธานสภาฯ                โต ๊ ะอเนกประสงค ์ชน ิดขาพ ับ เก ็บได ้  จำนวน 12 ต ั ว  งบประมาณ                       
                                     30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เชิญลงมติครับ 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 10.55 น.) 
     1.เห็นชอบ   9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม     รายการโดยเร ิ ่มจากรายการท ี ่  3 ประเภทคร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน                     
ประธานสภาฯ                เก้าอี ้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อย                 
                             บาทถ้วน) เชิญลงมติครับ 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 11.00 น.) 
     1.เห็นชอบ   9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 
 
 
                            / นายธวัชชัย.......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม     รายการโดยเร ิ ่มจากรายการท ี ่  4 ประเภทคร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน                     
ประธานสภาฯ                เต้นท์ จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
                                        เชิญลงมติครับ 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 11.03 น.) 
     1.เห็นชอบ   9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม     รายการโดยเร ิ ่มจากรายการท ี ่  5 ประเภทคร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน                     
ประธานสภาฯ                เครื ่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื ่อง งบประมาณ 1,400 บาท               
                                       (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เชิญลงมติครับ 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 11.05 น.) 
     1.เห็นชอบ   9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 
 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.3.การพิจารณาขอมติความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ในพื ้นที่
ประธานสภาฯ                 ตำบลเมืองลี ที ่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื ้นที ่ป่า                  
                                      ก่อนได้รับอนุญาต  
     ในส่วนนี ้ขอเชิญทางคณะผู ้บร ิหาร อบต.เมืองลี หรือ เจ ้าหน้าที่ 
                                 ผู้รับผิดชอบได้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
นายทรงเกียรติ  กองวี              เร ียนที ่ประชุมสภาฯ ตามที ่กองช่าง อบต.เมืองลี ได้ร ับหนังสือ                
ผู้อำนวยการกองช่าง              อำเภอนาหมื ่น ที ่  นน 1018.2/ว911 ลงว ันที ่  31 ส ิงหาคม 2563                       
                                        เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
                                        8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์              
                                     ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งโครงการหรือกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
                                      ของ อบต.เมืองลี ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยกองช่าง อบต.เมืองลี  
                                       ได้ดำเนินการสำรวจ สรุปโครงการหรือกิจการ ทั้งหมด ดังนี้ 

                           1.โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
                                 1.1 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                   1.2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
                                   1.3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
                                        1.4 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มล้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
                                        1.5โครงการก ่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็กภายในหมู ่บ ้าน                
                                               บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
                                      1.6 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็กภายในหมู ่บ ้าน                     
                                               บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

 
          / 1.7.โครงการก่อสร้าง...... 
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                                     1.7 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็กภายในหมู ่บ ้าน               
                                                บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 
                                          1.8 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย ในหมู ่บ ้าน                    
                                                 บ้านนาคา หมู่ที่ 4 
                                          1.9 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู ่บ ้าน                    
                                                 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 
                                          1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู ่บ ้าน                        
                                                   บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 
                                          1.11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู ่บ้าน                
                                                   บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 7 
                                          1.12 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านน้ำอูน  
                                                  หมู่ที่ 1 
                                          1.13 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านป่าซาง           
                                                  หมู่ที่ 2 
                                          1.14 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านนาหมอ  
                                                  หมู่ที่ 3 
                                          1.15 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านนาคา   
                                                  หมู่ที่ 4 
                                          1.16 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านน้ำเย็น  
                                                  หมู่ที่ 5 
                                          1.17 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านน้ำแขว่ง  
                                                  หมู่ที่ 6 
                                          1.18 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตรบ้านนาม่วง  
                                                  หมู่ที่ 7 
                                          1.19 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหมาก บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
                                          1.20 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว บ้านนาคา หมู่ที่ 4 
                                          1.21 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยห้วยช้างตาย บ้านนาคา หมู่ที่ 4 
                                          1.22 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
                                          1.23 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป๋ย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
                                          1.24 ลำน้ำอูน บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
                                          1.25 ลำน้ำแขว่ง บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
                                          1.26 ลำน้ำแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
                                          1.27 ลำน้ำลี บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 
                                          1.28 ลำน้ำทวาย บ้านนาหมอ หมูท่ี่ 3 
                                          1.29 ลำน้ำลี บ้านนาคา หมู่ที่ 4 
                                          1.30 ลำน้ำลี บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 
                                          1.31 ลำน้ำแขว่ง บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 
                                          1.32 ลำน้ำแขว่ง บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
                                          1.33 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ ่งโดยใช้หินใหญ่บรรจ ุใน                   
                                                   กล่องลวดตาข่ายลำน้ำลีบ้านาคา หมู่ที่ 4 

 
                  / 1.34.โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง....... 
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                                                    1.34. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง 
 

                                         2.โครงการเสนอขออนุญาตก่อนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 
                                          2.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาลำห้วยนางกวักบ้านนาหมอ  
                                                หมู่ที่ 3 
                                          2.2 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาลำห้วยฮ้านบ้านน้ำแขว่ง                
                                                หมู่ที่ 6 
                                          2.3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านกลางบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
                                          2.4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หมูบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2  
                                          2.5 โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยน้ำทวายบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 
                                          2.6 โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยนางกวักบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 
                                          2.7 โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยน้ำแขว่งบ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 

 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมได้รับทราบการนำเสนอพื้นที่ การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
ประธานสภาฯ        ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใด      
                                    เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งโครงการหรือกิจการที่อยู่ใน 
                                       ความรับผิดชอบของ อบต.เมืองลี ส ่วนใหญ่อยู ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ                
                                       โดยกองช่าง อบต.เมืองลี ได้ดำเนินการสำรวจ สรุปโครงการหรือกิจการ                 
                                 ทั้งหมดไปแล้วนั ้น ลำดับถัดไปอขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ลงมติเห็นชอบ                 
                                      การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีตำบลเมืองลี เชิญลงมติได้ครับ  
 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 11.15 น.) 
                                 1.เห็นชอบ   9 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ระเบียบวาระอื ่นๆ ผมอยากจะขอสอบถามทางเจ้าหน้าที ่วิเคราะห์             
ประธานสภาฯ                        ว่าจะมีห้วงเวลาการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นประจำปี                
                                เมื่อใดและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำท้องที่และสมาชิกสภาฯ 
                                 รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบร่วมกัน เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ และที ่ประชุมครับ สำหรับกระบวนการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องยึดหลักตามระเบียบ  
                                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยในกระบวนการเพิ่มเติม  
                                    หรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น ไม่ได้กำหนดห้วงเวลาเอาไว้กล่าวคือ                
                                      เราสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนได้ตลอดเพราะโครงการหรือรายการ 

                                                                                                  / ในแผนพัฒนาท้องถิ่น............... 
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                                    ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นก็จะต้องมาจากความต้องการและการแก้ไขปัญหา                  
                                       ของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น แต่ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
                                         งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541 และฉบับที ่แก้ไข  
                                       เพิ ่มเติมถึงปัจจุบ ัน ได้กำหนดไว้ช ัดเจนว่าจะต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น               
                                    เป ็นกรอบในการจ ัดทำงบประมาณรายจ ่ายประจำปี และงบประมาณ                  
                                       รายจ่ายเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย และเงินสะสม 

                                           ดังนั ้นกระบวนการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจึงนิยมกระทำให้ห้วงระยะเวลาก่อนการจัดทำ 
                                       งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม                 
                                      ถึงเดือนกรกฎาคม ครับ 

                                           สำหรับขั ้นตอนการเพิ ่มเต ิมหร ือเปลี่ ยนแปลงแผนนั ้นจะต้องมี                   
                                       การจ ัดประช ุมคณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดทำแผนพัฒนาท ้องถิ่น                     
                                        (ซ ึ ่ งก ่อนหน้าน ี ้คณะกรรมการสน ับสน ุนฯ จะต ้องรวบรวมป ัญหาและ                      
                                       ความต้องการที ่จะนำมาจัดทำเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ ่นมาจาก                   
                                        เวทีประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน หรือการเสนอแนวทางการพัฒนาจากหน่วยงาน  
                                  ในพ้ืนทีแ่ละนอกพ้ืนที่หรือแนวนโยบายจากผู้บริหารท้องถิ่น) โดยคณะกรรมการ 
                                       สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นก็จะจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่  
                                         เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม 
                                        ท้องถิ่นเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม  
                                      ท้องถิ ่นเห็นชอบร่างแผนพัฒนานั ้นแล้ว ถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล                
                                         จะต้องปฏิบัติตามพระราชการบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                      พ.ศ.2537 และฉบับท ี ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิมถ ึงป ัจจ ุบ ัน โดยจะต้องนำเสนอ                       
                                          ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาท้องถิ่นพิจารณา  
                                     อนุมัติก่อนจึงค่อยประกาศใช้ต่อไปครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมผมมีเรื ่องอยากจะแจ้งให้ที ่ประชุมทราบดังนี ้ครับ                
เลขานุการสภาฯ                  เรื่องแรกเกี่ยวกับการยืมวัสดุและครุภัณฑ์จาก อบต.เมืองลี ไปจัดกิจกรรมใดๆ       
                                      ก็ขอให้ทางชุมชน/หมู่บ้าน ช่วยกันดูและรักษา และส่งคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 
                                         เหล่านั้นคืนมาอย่างครบถ้วนด้วยนะครับ เรื่องที่สองคืนเรื่องการแก้ไขปัญหา     
                                      ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค อยากจะฝากทางผู้นำท้องที่และสมาชิกสภาฯ          
                                         ได้หารือกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค                   
                                     รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจชุมชน/หมู่บ้านของท่าน แล้วรวบรวมเสนอเป็นโครงการ  
                                       ให้ อบต.เมืองลี จะได้นำบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

         / และการให้ความช่วยเหลือ........... 
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                                         และการให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์หรือการช่วยเหลืออื่นๆได้ก่อนถึง                
                                    ฤดูแล้งนะครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอเน ้นย ้ำเร ื ่องการย ืมว ัสด ุและคร ุภ ัณฑ ์ของอบต.เม ืองลี                      
นายก อบต.เมืองลี                  ว ่าต ้องดำเน ินการย ืมตามแนวทางท ี ่กำหนด ค ือการต ิดต ่อขอย ืมกับ                     
                                     เจ้าหน้าที่พัสดุ และขอความร่วมมือช่วยกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการ              
                                      และส่งคืนในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับ 

     อีกหนึ่งเรื่องคือด้วยนโยบายของทางจังหวัดจะเน้นเรื่องการจัดการขยะ 
                                   และถนนสะอาดปราศจากขยะจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันจัดการขยะ             
                                      และรักษาความสะอาดด้วยครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอฝากทางผู ้นำท้องที ่และสมาชิกสภาฯ เกี ่ยวกับการติดตาม
เลขานุการสภาฯ                  โครงการที ่ช ุมชน/หมู ่บ ้านท่านได้ดำเนินการไปแล้วโดยเฉพาะโครงการ                   
                                       ด้านโครงสร้างพื ้นฐานอย่าปล่อยผ่านขอให้ช่วยกันติดตามเพื ่อประโยชน์                  
                                   ของชุมชน/หมู่บ้านท่านครับ 

นายธวัชชัย  ยะอ่ิน   เร ียนที ่ประชุมผมในฐานะเจ้าหน้าที ่โครงการหลวงน้ำแขว่งที ่ได้
เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ           ดำเนินการร่วมกับ อบต.เมืองลี และชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะภาคีเครือข่าย              
                                       ขอสอบถามประเด็นเรื่องการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกว่าการจัดนิทรรศการณ์ 
                                      โครงการหลวงจะได้มีส่วนในการเข้าไปจัดหรือไม่ครับ ถ้าได้มีส่วนร่วมด้วยกรุณา 
                                     แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างน้อยระยะเวลา 2 อาทิตย์ เพราะจะได้  
                                 เตรียมงบประมาณได้ทัน  

     อ ีก เร ื ่ องค ือการของบประมาณสน ับสน ุนจาก อบต. เม ืองลี                           
                                        โครงการสนับสนุนท่อ PVC และสาย PE ผมจะเขียนโครงการเข้ามาขอรับ 
                                        งบประมาณสนับสนุนในภายหลังนะครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอแจ้งเร ื ่องงานมุท ิตาจิตเนื ่องด ้วยการเกษียณอายุราชการ                    
นายก อบต.เมืองลี                ของอาจารย์ยอดยิ่ง จินะแปง จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563  
                                     เวลา 16.00 น. ณ บ ้านอาจารย ์ยอดย ิ ่ ง ท ี ่หม ู ่บ้ านนาม ่วง หม ู ่ท ี ่  7                         
                                 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วยนะครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอแจ ้ ง ให ้ ท ี ่ ป ร ะช ุ ม ร ั บทราบก ั บ การจ ั ดก ิ จ กร รมต ้ อน รั บ                         
ประธานสภาฯ                  จ.อ.วชิรพันธ์ ปัญสุภารักษ์ (จ่าวร) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
                                ปฏิบัติการ ที่ย้ายมาจาก อบต.นาทะนุง จะเข้ามารับตำแหน่งที่ อบต.เมืองลี                
                                      ในวันที ่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. จะมีคณะผู ้บร ิหารท้ องถิ่น                   
                                       สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

          / จากตำบลนาทะนุง.......... 



15 
 

             
                                      จากตำบลนาทะนุงมาส่งจ่าวร สถานที่จะเป็นที่ห้องประชุมองค์การบริหาร              
                                        ส่วนตำบลเมืองลีแห่งนี้นะครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ             
                                  ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยครับ 

     ที่ประชุมมีเรื่องอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมจะขอปิดประชุม  
                                     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2     
                                        แต่เพียงเท่านี้และขอให้ทุกท่านรับข้าวกล่องเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันครับ 

 

ปิดประชุม     เวลา 11.45 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                / (ลงชื่อ)............ 
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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......../.....................เมื่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


