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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ ที่ 15 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

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

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 นายชลิต  อินทร์ขวาง 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 1/2564 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุมที่เพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับแหล่งน้ำ
เพื ่อการอุปโภค บร ิโภค บ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7 และบ้านน้ำอ ูน หมู ่ท ี ่  1  หลังจากนั ้นเลขานุการสภาฯ                            
ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.เรื่องแรกที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือในส่วนของสมัยการประชุม
ประธานสภาฯ                     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ไม่ว่าจะเป็นสมัยสามัญ หรือ สมัยวิสามัญ  
                                    ต่อไปนี ้จะทำการนัดประชุมกันในช่วงต้นสมัยประชุมหรือกลางสมัยประชุม                
                                       เป็นหลัก ทั ้งนี ้เพื ่อที ่จะได้มีห้วงระยะเวลาในการหารือกันถ้าเกิดมีปัญหา                   
                                      ข้อพิพาท หรือการต้องขออนุญาต การขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น จะได้นำเอา  
                                     ประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาได้โดยไม่ล่วงเวลาสมัยประชุม  
                                        จนต้องทำหนังสือขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญไปยังนายอำเภอ อันเป็นผู้กำกับดูแล  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ขอยกยอด                
                                     ไปรับรองรายงานการประชุมในครั้งถัดไป  

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   ที่ประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุม ผมมีเรื ่องจะแจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับรายงาน                 
เลขานุการสภาฯ                ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน สรุปจำนวนผู้สมัคร 
                                       รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์  
                                  2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

          / 1.เทศบาลเมืองน่าน........ 
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                รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สมัครนายกฯ ผู้สมัครสมาชิกสภาฯ 

    1.เทศบาลเมืองน่าน   3 ราย  เขต 1 15 ราย  
          เขต 2  15 ราย  
           เขต 3  20 ราย  
                 รวม  53 ราย 

    2.เทศบาลตำบลดู่ใต้  2 ราย  เขต 1  12 ราย  
                เขต 2 15 ราย  
        รวม  29 ราย  

    3.เทศบาลตำบลกองควาย 3 ราย  เขต 1  13 ราย  
          เขต 2  12 ราย  
        รวม  28 ราย 

    4.เทศบาลตำบลกลางเวียง 2 ราย  เขต 1  14 ราย  
           เขต 2  9 ราย  
        รวม  25 ราย 

    5.เทศบาลตำบลเวียงสา  2 ราย  เขต 1  12 ราย  
          เขต 2  12 ราย  
        รวม  26 ราย 

    6.เทศบาลตำบลขึ่ง  2 ราย  เขต 1  16 ราย  
          เขต 2  13 ราย  
        รวม  31 ราย 

    7.เทศบาลตำบลปัว  3 ราย  เขต 1  21 ราย  
          เขต 2  18 ราย  
        รวม   42 ราย  

    8.เทศบาลตำบลศิลาแลง  2 ราย  เขต 1  12 ราย  
          เขต 2  11 ราย  
        รวม  25 ราย 

    9.เทศบาลตำบลเชียงกลาง 3 ราย  เขต 1  13 ราย  
          เขต 2  14 ราย  
                                       รวม  30 ราย  

 

 

 
          / 10.เทศบาลตำบล......... 
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    10.เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

        2 ราย  เขต 1  12 ราย  
          เขต 2  12 ราย  
        รวม  26 ราย 

    11.เทศบาลตำบลนาน้อย  2 ราย  เขต 1  13 ราย   
          เขต 2  16 ราย  
         รวม   31 ราย 

    12.เทศบาลตำบลศรีษะเกษ 1 ราย  เขต 1  15 ราย  
          เขต 2  16 ราย  
        รวม   32 ราย 

              13.เทศบาลตำบลทุ่งช้าง  3 ราย  เขต 1  15 ราย  
          เขต 2  16 ราย  
        รวม   34 ราย 

                     14.เทศบาลตำบลงอบ  3 ราย  เขต 1  12 ราย  
          เขต 2  10 ราย  
        รวม   25 ราย 

                              15.เทศบาลตำบลท่าวังผา 2 ราย  เขต 1  10 ราย  
          เขต 2  13 ราย  
        รวม   25 ราย 

                                16.เทศบาลตำบลหนองแดง 2 ราย  เขต 1  13 ราย  
          เขต 2  17 ราย  
        รวม   32 ราย 

                                 17.เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  2 ราย  เขต 1  12 ราย  
          เขต 2  14 ราย  
        รวม   28 ราย 

                                  18.เทศบาลตำบลยอด  2 ราย  เขต 1  9 ราย  
          เขต 2  11 ราย  
        รวม   22 ราย 

                                     19.เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ 4 ราย  เขต 1  16 ราย  
          เขต 2  17 ราย  
        รวม   37 ราย 

 

                    / รวมผู้สมัคร......... 
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    รวมผู้สมัครนายกท้ังหมด    45 ราย  
    รวมผู้สมัครสมาชิกสภาทั้งหมด   536 ราย  
    รวมจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น    581 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.การหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค 
ประธานสภาฯ                   บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

นายวิชิต  บัตริยะ                  เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่วม                 
นายก อบต.เมืองลี               ประช ุมสภาฯทุกท ่าน คณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                            
                                     ม ี เจตนารมณ์ในการบร ิหารงานและงบประมาณขององค ์การบร ิหาร                         
                                    ส่วนตำบลเมืองลี ตามอำนาจหน้าที่ของ  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร 
                                     ส ่ วนตำบล  พ . ศ .2537   แก ้ ไ ข เพ ิ ่ ม เ ต ิ ม  ฉบ ั บท ี ่  6  พ . ศ .  2552                                        
                               ตาม พรบ.กำหนดแผนและข ั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542                         
                                  แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย                      
                                   ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สิน 
                                      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21  
                                 กรณีส่วนหนึ ่งส่วนใดของระบบประปาชำรุดเสียหายให้ถือเป็นหน้าที ่ของ 
                                 คณะกรรมการในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เว้นแต่กรณีส่วนหนึ่งส่วนใด              
                                       ของระบบประปาชำร ุดเส ียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการ                 
                                        ในการซ ่อมแซมและบำร ุงร ักษา ให ้ถ ือเป ็นหน ้าท ี ่ขององค ์กรปกครอง                 
                                       ส ่วนท ้องถ ิ ่นในการพิจารณาซ ่อมแซมและบำร ุงร ักษาให ้ระบบประปา                      
                                      สามารถใช้การได้อยู่เสมอ ประกอบกับ ข้อ 22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                   บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านให้สะอาดและมีปริมาณน้ำ               
                                        เพียงพอที่จะใช้ผลิดน้ำประปาของกิจการประปา อยู่เสมอ นั้น  
                      ดังนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือประชาชน 
                                  ตำบลเมืองลี ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ/  
                                      กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง จึงขอหารือเพื ่อให้ความช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำ                 
                               เพ่ือการอุปโภค บริโภค บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อได้รับฟังคำแถลงญัตติจากท่านนายกฯ แล้วที่ประชุมมีข้อเสนอ             
ประธานสภาฯ                ข้อโต้แย้ง ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใดๆ เชิญเลยครับ 

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  เรียนที่ประชุม ผมนายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว ในฐานะสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ ม.7           บ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7 ผ ู ้ เป ็นต ัวแทนของพื ้นที ่ท ี ่ประสบปัญหาแหล่งน้ำ                       
                                   เพ ื ่อการอ ุปโภค บร ิโภค  และเป ็นส ่วนหนึ ่งของคณะกรรมการบร ิหาร                        
                                       ระบบประปาหมู่บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 ขอชี ้แจงรายละเอียดรายรับ -รายจ่าย    
                                     ระบบน้ำประปาของบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2563 มีรายละเอียด  
                                       ดังนี้  
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                                     รายรับ  
                                -ค่าน้ำเก็บได้ 62,857 บาท   
                      รายจ่าย  
                       -ค่าไฟฟ้า 44,404 บาท   
                        จะคงเหลือเงิน 18,000 บาท แต่เสียไปกับค่าซ่อมแซมระบบประปา  
                                       ไปจนมีงบประมาณ 4,000 กว่าบาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะซื้ออะไหล่มาทดแทน   
                                จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี ้แจงเพิ ่มเต ิมเก ี ่ยวกับข้อระเบียบ/กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง                  
เลขานุการสภาฯ               ประเด็นการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                 ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้ าน พ.ศ.2548  
                                       ข้อ 4 ระบบประปาหมู ่บ ้าน หมายความว่า ระบบประปาซึ ่งเป็น 
                                       ทรัพย ์ส ินขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น แต่ไม ่ได ้หมายความรวมถึง                     
                                 ระบบประปาท ี ่ อย ู ่ ในความร ับผ ิดชอบของการประปาส ่วนภ ูม ิภาค                             
                                   การประปานครหลวง หร ือก ิจการประปาระบบหล ักท ี ่องค ์กรปกครอง                     
                                  ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชนและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ 
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

                                 ข ้ อ  6  ให ้ ม ี คณะกร รมกรบร ิ ห า ร ก ิ จ ก า ร และบ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า                                               
                                      ร ะบบประปาหม ู ่ บ ้ า น  โ ดย เ ล ื อ กต ั ้ ง จ า กสมาช ิ ก ผ ู ้ ใ ช ้ น ้ ำ ป ร ะปา                                   
                                 ของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้นๆ โดยมีจำนวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้น้ำ   
                             ส่วนใหญ่กำหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 

               ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นเจ ้าของก ิจการประปาหมู ่บ ้าน                           
                                  เป็นผู้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ 
                       ภายในสามสิบวัน 

     ให ้กรรมการค ัด เล ื อกก ันเองให ้ม ีประธานกรรมการหน ึ ่ งคน                       
                                      รองประธานหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน โดยให้ประธาน 
                                       กรรมการเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ  

     ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ  
                                 กิจการประปา ดังนี้  

                                              (1)วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบ 
                                    ดังกล่าวจะมีผลบังคับก็ต ่อเมื ่อได้ร ับความเห็นชอบจากองค์กรปกครอง                     
                               ส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบประปาแล้ว 

                            (2)บริการกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้า  
                                         และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

                  / (3)พิจารณาอนุมัติ............. 
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     (3)พิจารณาอนุมัติหรืองดจ่ายน้ำให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงประโยชน์  
                           ของก ิจการประปาเป ็นหล ัก แต ่การงดจ ่ายน ้ำให ้แก ่สมาช ิกต ้องได ้รับ                 
                                    ความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรณีตามข้อ 27  

     (4)จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
                                    และรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบตามที่องค์กรปกครอง                 
                                 ส่วนท้องถิ่นกำหนด 

     (5)ควบคุม ดูแล การทำงานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา 

     (6)จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง  
                                 ส่วนท้องถิ่น ในกรณีรายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 

     คณะกรรมการอาจะแต ่งต ั ้ งท ี ่ปร ึกษาเพ ื ่อให ้คำแนะนำปร ึกษา                                   
                                   ในการบริหารกิจการประปาก็ได้ 

     ข ้อ 21 กรณีส ่วนหน ึ ่งส ่วนใดของระบบประปาชำร ุดเส ียหาย                         
                                   ให้ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา 

     เว ้นแต ่กรณีท ี ่ส ่วนใดส ่วนหนึ ่งของระบบประปาชำร ุดเส ียหาย                          
                         จนเกินความสามารถของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบำรุงร ักษา                
                                  ให้ถือเป็นหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการพิจารณาซอมแซม                  
                                          และบำรุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่เสมอ 

     ข้อ 22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น บำรุงร ักษาแหล่งน้ำดิบ               
                                    ของระบบประปาหม ู ่บ ้านให ้สะอาดและม ีปร ิมาณน้ำเพ ียงพอที ่จะใช้                         
                        ผลิตน้ำประปาของกิจการประปาหมู่บ้านอยู่เสมอ 

     ข้อ 23 ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ำประปาหมู่บ้าน จะต้องยื่นความประสงค์   
                                  ขอใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ 

     ข้อ 24 ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำ ค่าปรับ ค่าติดตั ้งมาตรวัดน้ำ               
                                       ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบขององค์กรปกครอง     
                                     ส่วนท้องถิ่น 

     ข้อ 26 ผู ้ใดที ่ทำให้ทรัพย์ส ินของระบบประปาหมู ่บ ้านเสียหาย                 
                                     ผู้นั้นต้องชัดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการประปาหมู่บ้าน 

     ข้อ 30 ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายได้ ดังนี้   
     (1)เงินค่าน้ำ  
     (2)เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ  
     (3)เงินบริจาค  
     (4)เงินท่ีได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         / ข้อ 31 ระบบประปาหมู่บ้าน......... 



9 
 

     ข้อ 31 ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่าย ดังนี้  
     (1) รายจ่ายในการดำเนินการเกี ่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา                       
                                      ระบบการจ่ายน้ำประปา การบำรุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการประปา  
     (2) รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา เช ่น ค่าจ ้าง เจ ้าหน้าที่                        
                                     ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
     (3) ค ่าใช ้จ ่ายอื ่นๆ ตามที ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นกำหนด                           
                               เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการบริการกิจการและบำรุงรักษา 
                                      ระบบประปา โดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

     ข ้อ 36 ให ้คณะกรรมการจ ัดทำบ ัญช ีรายได้ และรายจ ่ายของ 
                                        ก ิจการประปาหม ู ่บ ้ านรายงานให ้ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นทราบอย่ างน ้อย                             
                    เดือนละหนึ่งครั้ง  

นายภานุวัฒน์  ตันธนะวรกุล  เรียนที่ประชุม ผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที ่ 7 ที่เป็นตัวแทน             
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7        ของประชาชนของหมู ่บ ้าน ขอเรียนที ่ประชุมว ่าผมได้ต ิดต่อไปยังร ้านที่  
                                     อุบลราชธานี ซึ ่งเป็นร้านที่รับซ่อมและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปั๊มน้ำบาดาล               
                                   เพียงแห่งเดียว ได้ความว่าระบบซับเมิร์สที่ชำรุดเสียหายนี้ซ่อมแซมไม่ได้แล้ว                 
                                       ผมจึงได้ปรึกษาท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ ว ่าจะดำเนินการอย่างไรดี                     
                                   แ ล ะ ก ็ ไ ด ้ ข ้ อ ส ร ุ ป ค ื อ เ ร า จ ะ ท ำ ก า ร ซ ื ้ อ ใ ห ม ่ ใ น ส ่ ว น ท ี ่ ช ำ ร ุ ด คื อ 
                                         มอเตอร ์ เคร ื ่องป ั ๊มน ้ำบาดาลโดยได ้ไปสอบถามราคาและรายละเอ ียด                           
                                    ที่ร้านแพร่การเกษตรแล้ว ซึ่งทางร้านแพร่การเกษตรนั้นมีมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำ  
                                        บาดาล (ซับเมิร์ส) และให้การรับประกันว่าถ้ามีปัญหาจะเข้ามาดูแล  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ระบบประปาหมู่บ้านที่หมู่บ้านบริหารจัดการเองแต่เป็นของทรัพย์สิน 
ประธานสภาฯ                 ของอบต.เมืองลี ได้แก่ ระบบประปาหมู่บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3 บ้านป่าซาง                      
                                    หมู ่ที ่ 2 บ้านนาคา หมู ่ที ่ 4 และบ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 โดยผมขอฝากทาง                   
                                  ผู้นำหมู่บ้านและทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้หารือและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
                                    กิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านตามระเบียบที่กำหนดด้วยนะครับ 

     ที่ประชุมมีเรื ่องที ่จะเสนอเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับประเด็นญัตติการหารือ      
                                       เพ ื ่อให้ความช ่วยเหล ือด ้านการขาดแคลนน้ำเพ ื ่อการอ ุปโภค บร ิโภค                          
                                    บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 เชิญได้เลยครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของบ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 นั ้นเท่าที ่ผมได้รับข้อมูลมาจะเป็น           
เลขานุการสภาฯ             ส่วนของอะไหล่บางส่วนของระบบปั๊มน้ำบาดาลที่ชำรุดนะครับ มันจึงน่าจะเป็น 
                                     วัสดุประกอบครุภัณฑ์ ดังนั ้นกระบวนการทางด้านงบประมาณ ก็จะต้องใช้ 
                                      งบประมาณหมวดค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยการนี้ผมจะได้มอบหมายให้  
                                        เจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องดำเน ินการทางกระบวนการทางว ิธ ีงบประมาณ                       
                                  และตามกระบวนการพัสดุต่อไป    
                         / นายธวัชชัย............... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เอาเป็นว่าการหารือร ่วมกันระหว่างคณะผู ้บร ิหาร สมาชิกสภาฯ                 
ประธานสภาฯ                     ผ ู ้นำหม ู ่บ ้ าน และเจ ้ าหน ้าท ี ่ ผู้ ม ีส ่ วนเก ี ่ ยวข ้องก ็ ได ้ข ้อสร ุปร ่ วมกัน                                 
                                       คือ เราจะดำเน ินการซ่อมแซมมอเตอร ์เคร ื ่องป ั ๊มน ้ำบาดาล (ซ ับเม ิร ์ส)                       
                                       โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                                    พ.ศ.2560 กระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการ  
                                        งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ทั้งนี้ก็ต้องขอฝากทาง  
                                        ท่านนายกฯ ได้เร ่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนที ่ขาดแคลนน้ำ                   
                                     เพ่ืออุปโภค บริโภคด้วยนะครับ  

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมจะเร ่งมอบหมายให ้ทางเจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องได ้ต ิดต ่อกับ                          
นายก อบต.เมืองลี                ผู้จัดจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซับเมิร์ส) ได้เข้ามาซ่อมแซม  
                                         และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง    ผมมีเร ื ่องอยากจะขอให้ทางท่านนายกฯ ได้ต ิดต่อประสานไปยัง             
สมาชิกสภา ม.3                 ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบ้านนาหมอ หมู่ที ่ 3 ที่ได้ดำเนินการไป   
                                        โดยผมมีความกังวลในเรื ่องของมาตรฐานและความคงทนในการบรรจุน้ำ            
                                      ภายในระยะเวลาประกันสัญญา 2 ปีนี้ ถ้าเกิดมีปัญหาจะได้เร่งแก้ไขโดยเร็ว 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมจะประสานผู้รับเหมาให้ดำเนินการให้นะครับ แต่ต้องขอนำเรียนว่า
นายก อบต.เมืองลี                ตอนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ                   
                                         บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3 ก็ได้มีการตรวจวัดและทดสอบถังเก็บน้ำดังกล่าวแล้ว                  
                                   นะครับ 

     ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามทางท่านสมาชิกสภาฯ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5  
                                  ว่าการเก็บเงินเพื ่อนำมาสมทบเพื ่อก่อสร้างเมรุ ตามโครงการก่อสร้างเมรุ                 
                                 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ทางหมู่บ้านวังน้ำเย็น เก็บเงินได้เท่าไรแล้วครับ 

นายประยูร  ใจเปี้ย   สำหร ับบ ้านว ังน ้ำเย ็น หม ู ่ท ี ่  5 เง ินท ี ่ เก ็บได ้ในตอนนี ้ม ีอย ู ่ที่                      
สมาชิกสภาฯ ม.5                200,000 กว่าบาทแล้วครับ ซึ่งต้องหาให้ได้ถึง 480 ,000 บาท ถึงจะนำมา 
                                 สมทบกับ อบต.เมืองลี ได้  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอเรียนที่ประชุมให้หารือกันเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์
เลขานุการสภาฯ                 ส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ดังนี้ 

                 

             / 8.2.รถบรรทุก (ดีเซล)............. 
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            8.2.รถบรรทุก (ดีเซล)   
                 8.2.2.ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 ,400 ซีซี หรือ 
                                     กำล ังเคร ื ่องยนต ์ส ูงส ุด ไม ่ต ่ำกว ่า 110 ก ิ โลว ัตต ์  ข ับเคล ื ่อน 4 ล้อ                       
                                แบบดับเบิ้ลแค็บ ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 1,092,00 บาท  

     ทั้งนี้ ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2562 เราได้ตั้งงบประมาณสำหรับ 
                                      จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางดังกล่าว 1,025,000 บาท และได้กำหนดให้ผม 
                                   นายว ี ระ   เข ื ่ อนคำ เป ็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                               
                                        ให้นักพัฒนาชุมชนฯ เป็นกรรมการและให้เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ เป็นกรรมการ 
                                  และเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งในลำดับถัดไปผมจะขอให้เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ  
                                   ในฐานะเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายละเอียดรถยนต์ส่วนกลางที่จะทำการจัดซื้อ 
                                     ให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

นายศุภกิจ  พลพิชัย           เรียนที่ประชุมฯ ผมขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ              คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ             
                                   ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
                                         ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

                                           (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ทางเลขานุการคณะกรรมการ
เลขานุการสภาฯ                    กำหนดราคากลางได้นำเรียนที่ประชุมไปนะครับ 

                 ประเด ็นแรกคือเราต ้องพิจารณาจัดซ ื ้อรถยนต์ตามงบประมาณ                                       
                                 ที่เราได้ตั้งไว้ โดยราคากลางอยู่ที่ 1 ,092,00 บาท แต่เราตั้งงบประมาณไว้ที่  
                                        1,025,000 บาท  

     ประเด็นที ่สองคือ เราต้องพิจารณาคุณสมบัติของรถยนต์ส่วนกลาง                
                                      ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งพ้ืนที่ตำบลเมืองลี  
                                      เป็นพื้นที่ท่ีมีความลาดชันสูงควรนำเอาประเด็นนี้เป็นข้อพิจารณาหลักด้วยนะ 

                 ในส่วนของสีรถจะกำหนดหลังจากการประกาศจัดซื้อจัดจ้างนะครับ                 
                                       ในส่วนของเบาะปกติจะหุ ้มด ้วยผ ้ากำมะยี ่ แต่เราจะขอต่อรองเป็นการ               
                                      หุ้มด้วยหนังแทนซึ่งมันทนและดูแลง่ายกว่า  

     สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางก็จะต้อง 
                                     ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีคณะกรรมการกำหนด 
                                        ราคากลาง ส ่งรายละเอ ียดให้คณะกรรมการพิจารณาผล และก็ส ิ ้นสุด                           
                                          ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ ่งทั ้งหมดนี้เป็นกระบวนการบริหารสัญญา                 
                                     ทางพัสดุครับ 

                       / นายวิชิต.......... 
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นายวิชิต  บัตริยะ     อย่างที ่ทางท่านปลัดฯ ได้ชี ้แจงไปเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสม                
นายก อบต.เมืองลี            ของการใช ้งานในสภาพพื ้นที ่ของตำบลเมืองลีเป็นหลักที ่ เป ็นพื ้นที ่ท ี ่มี                          
                                      ความลาดชันสูง จึงจำเป็นต้องจัดหารถที่มีเครื่องยนต์และระบบการทำงาน                    
                                     ที่มีแรงขับเคลื่อนต่อพ้ืนที่ลาดชันได้ดี  

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯ ครับ ที่เน้นวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก
สมาชิกสภาฯ ม.4           ในการพิจารณา 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเห็นควรให้มีทั้งความประหยัดและปลอดภัย
สมาชิกสภาฯ ม.3              เป็นหลัก เพราะเราเน้นใช้งานเพื่อการโดยสารผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.                   
                                   แต่ไม่ได้เน้นไปที่การบรรทุกหนัก 

นายวีระ  เขื่อนคำ   รถยนต์ส่วนกลางที่จะจัดซื้อนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ การใช้ในการเดินทาง
เลขานุการสภาฯ                   ไปราชการ เช่น ไปประชุม ไปอบรม สัมมนา รับเบี้ยยังชีพ การรับ-ส่งเอกสาร 
                                   ทางราชการ และการประสานหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

ที่ประชุม    ที่ประชุมได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควร ได้มีความเห็นพ้องต้องกัน                  
                                    ให้มีเกณฑ์ในการคัดเลือกรถยนต์ส่วนกลางจะต้องมีความประหยัด ปลอดภัย  
                                     เป็นไปตามงบประมาณที่ตั ้งไว้ และเหมาะสมสำหรับสภาพพื้นที ่ลาดชันสูง  
                                  รวมทั้งพิจารณาถึงบริการหลังการขายด้วย 

นายวิชิต  บัตริยะ   เมื่อได้ความเห็นจากการหารือกันกับทางที่ประชุมแล้วต่อไปผมจะได้
นายก อบต.เมืองลี                 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการต่อไปครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุม ผมมีความคืบหน้าผลการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน  
เลขานุการสภาฯ                  เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มานำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ  
                                      ดังนี้ 

                                                1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก     
                                       คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ ่น นน.ถ. 73-002 บ้านนาคา-บ้านน้ำแขว่ง                  
                                     กว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1 ,658 เมตร วงเงินงบประมาณ  
                                         4 ,630,000 บาท ตอนน ี ้ประกาศผ ู ้ชนะแล ้วค ือ หจก.ดวงด ีคอนกรีต  
                                          งบประมาณที่ประมูลได้คือ 3 ,728,000 บาท โดยอยู่ในช่วงการรออุทธรณ์  
                                    ภายใน 7 วันครับ 

                                            2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก  
                                      คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ ่น นน.ถ. 73-001 บ้านนาคา-บ้านน้ำแขว่ง               
                                       กว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3 ,500 เมตร วงเงินงบประมาณ  
                                    8,690,000 บาท ตอนนี้อยู ่ในช่วงที ่คณะกรรมการประชุมพิจารณา 5 วัน               
                                      ทำการตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.-16 ก.พ.64 โดยมี บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด 

                           / เสนอ......... 
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                                      เสนอ 7,064,075.67 บาทและบ.แทร็กโก้จำกัด เสนอ 7,043,295.26 บาท  

                                           3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก  
                                      คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ ่น นน.ถ. 73-002 บ้านนาคา-บ้านน้ำแขว่ง                 
                                     กว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3 ,800 เมตร วงเงินงบประมาณ  
                                    9,390,000 บาท ตอนนี้อยู ่ในช่วงที ่คณะกรรมการประชุมพิจารณา 5 วัน                
                                     ทำการตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.-16 ก.พ.64  โดยมี บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด  
                                    เสนอ 7,603,391.56 บาท และบ.แทร็กโก้จำกัดเสนอ 7,581,000.73 บาท 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   ขอสอบถามว่าถ้าเงินเหลือจะนำมาใช้พัฒนาพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ได้หรือไม่        
สมาชิกสภาฯ ม.3 

นายวิชิต  บัตริยะ   ก่อนอื ่นจะต้องสอบถามเจ ้าของงบประมาณก่อนคร ับ ถ ้าได ้รับ                  
นายก อบต.เมืองลี                 การอนุญาตก็สามารถนำมาใช้ได้ แต่ถ ้าไม ่ได ้ก ็ต ้องทำเร ื ่องคืนเง ินกลับ  
                               กรมบัญชีกลางครับ โดยแนวทางดังกล่าวนี้มาจากการที่ผมได้เข้าร่วมประชุม              
                                    รับนโยบายจากทางจังหวัดน่าน ในวันที ่ 9 ก.พ.64 ที ่ผ ่านมา นอกจากนี้                   
                                  ถ้าการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาแล้วพื ้นที ่ก่อสร้างไม่พร้อมหรือไม่ได้รับ                   
                                 การอนุญาตก็ต้องส่งเงินคืนทันทีครับ สำหรับถ้าสามารถดำเนินการได้ก็ต้อง  
                                     รายงานความคืบหน้าทุกๆ วันที่ 5 ของเดือนจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น 

     เรื่องต่อมาผมขอนำเรียนที่ประชุมว่าจังหวัดน่านจะทำการส่งประกวด 
                                      จังหวัดสะอาดปราศจาคขยะ โดยทุกตำบลจะต้องส่งรายงานให้จังหวัดทราบแล้ว 
                                     จังหวัดจะรวบรวมรายงานส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น อีกที ทั ้งนี้                   
                                   ทาง อบจ.ก็กำลังเตรียมความพร้อมในการรองรับการเก ็บขยะอันตราย                        
                                   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดส่งให้ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่สภา อบจ. 
                       กำลังพิจารณาครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ต่อไปจะมีการทำหนังส ือเช ิญสมาช ิกสภาฯ เข ้าร ่วมประช ุมกับ
ประธานสภาฯ                  คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 5 โครงการ ดังนี้ 

     1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ฝ.5 บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 

     2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (สายลุงทอง) 

     3.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 

     4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ซอยข้างหอประชุม 

     5.โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง อบต.เมืองลี  

     ทั้งนี้ผมอยากฝากทางคณะผู้บริหารเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการ              
                                   ที่เก่ียวกับแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคนะครับ เพราะใกล้จะเข้าหน้าแล้ง 

 
                             / ขอฝากการดำเนินการ...... 
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                                            ขอฝากการดำเนินการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยครับเนื่องด้วยสภาฯ                
                                  ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว 

                                                 และขอเชิญทุกท่านร่วมตรวจสอบ/ตรวจงาน โครงการปรับปรุงถนน 
                                     และไหล่ทางรางระบายน้ำ ดังนี้ 

                                             1.โครงการซ่อมแซมไหล่ทางรางระบายน้ำ บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 

                                             2.โครงการซ่อมแซมไหล่ทางรางระบายน้ำ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

                                              3.โครงการซ่อมแซมไหล่ทางรางระบายน้ำ บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 

                                          4.โครงการซ่อมแซมไหล่ทางรางระบายน้ำ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

นายวิชิต  บัตริยะ   ผมขอนำเรียนที่ประชุมว่าทาง รพสต.เมืองลี ขอเชิญเข้าร่วมประชุม                
นายก อบต.เมืองลี              การถอดบทเรียนโควิด-19 ในวันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม    
                                       อบต.เมืองลี  

                    ในวันที่ 17 ก.พ.64 จะมีการประชุมหารือเก่ียวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

                 ในวันที ่ 18 ก.พ.64 จะมีการจัดกิจกรรมเตรียมสถานที ่เพื ่อเปิด           
                                      โรงเรียนผู้สูงอายุ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมด้วยครับ 

                ในวันที่ 22 ก.พ.64 จะมีการทำบุญเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุครับ 

นายจำนง  คำฤทธิ์   ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่าพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่นได้ประชาสัมพันธ์
กำนันตำบลเมืองลี              โครงการโคก หนอง นา โดยถ้าลูกบ้านของหมู่บ้านใดสนใจจะเข้าร่วมก็สามารถ 
                                  ไปสมัครที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่นครับ  

นายมนัส  ถาธิ    การขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำอูน เพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ 
รองนายก อบต.เมืองลี              อาจจะขอใช ้อาคารใหม่เป ็นอาคารการจัดกิจกรรมหลัก รวมถึงห ้องน้ำ                  
                                   ภายในโรงเรียน และบริเวณสนามเด็กเล่นเพื ่อปรับปรุงให้เป็นสนามเปตอง  
                                   สำหรับผู ้ส ูงอายุ ถ้าไม่มีการเรียนการสอนก็จะปิดประตูโรงเรียนไว้ไม่ให้               
                                  คนภายนอกเข้าไปใช้พื้นที่หรือม่ัวสุมกัน 

                  ขอแจ้งที ่ประชุมว่าว ันที ่ 28 ก.พ.64 ช่วงเย็นจะมีงานประเพณี                       
                                      ไหว้สาพระธาตุเมืองลีศรีน้ำอูนนะครับ 

นายจำเนียร  มาอ่ิน   ผมขอเสนอให้ตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดงานสีดำในรูปแบบเดียว               
สมาชิกสภาฯ ม.6             กับที่จังหวัดเชียงรายทำ กล่าวคือ เจ้าภาพจะได้รับการช่วยเหลือโดยการบริจาค 
                                    ของทุกบ้านในหมู่บ้านโดยผู ้นำและสมาชิกสภาฯ ประจำหมู่บ้านจะช่วยกัน                 
                                       ตั้งบริจาคแล้วนำมาให้เจ้าภาพใช้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมงานสีดำครับ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เร ื ่ องน ี ้ เห ็นควรนำเข ้ าหาร ือในท ี ่ประช ุมส ัญจรประจำเด ือน                          
ประธานสภาฯ                         เพ่ือหาข้อตกลงและพิจารณาร่วมกันหลายๆฝ่ายต่อไป 

                                / นายมนัส..........  
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นายมนัส  ถาธิ    ผมได้รับแจ้งจากทางประชาชนว่าให้ทางผู้บริหารอบต.เมืองลี เร่งรัด  
รองนายก อบต.เมืองลี            แจ้งผู ้ร ับเหมาว่าให้ดำเนินการก่อสร้างฝังเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านนาม่วง ม.7  
                                    โดยเร ็ว เพราะจ ุดที ่ข ุดเสาไฟฟ้าน ั ้นเป ็นบร ิเวณเดียวกับรางระบายน้ำ                       
                                     เกรงว่าเมื่อถึงฤดูฝนจะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี      

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมไม่ม ีเร ื ่องอื ่น ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร                  
ประธานสภาฯ   ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 แต่เพียงเท่านี้  

 

ปิดประชุม     เวลา 12.48 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......../.....................เมื ่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


