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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ ที ่22 เดอืน มีนาคม 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 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมที่เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 4/2564 หลังจากนั ้นเลขานุการสภาฯ                            
ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.เรื่องแรกที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือในส่วนของสมัยการประชุม
ประธานสภาฯ                     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในสมัยนี้เป็นสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564  
                                 ครั้งที่ 1 โดยท่านประธานสภาฯ ได้ทำหนังสือขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ   
                                    ไปยังท่านนายอำเภอนาหมื่น และนายอำเภอนาหมื่น อาศัยอำนาจตามความใน 
                                   มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                  
                               พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศเปิดประชุมสภาองค์การ  
                                   บริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 โดยมีกำหนด  15 วัน  
                        ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 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 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ                 ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                    
                                    ครั้งที่ 4/2564  

                                         / ขอเชิญทางคณะผู้บริหาร............. 
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               ขอเชิญทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้แถลงญัตติ 

นายวิชิต  บัตริยะ            เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่วม               
นายก อบต.เมืองลี              ประชุมสภาฯทุกท่าน 
                                  คณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  ม ี เจตนารมณ์                           
                                          ในการบริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                      
                                     ตามอำนาจหน้าที ่ของ  พรบ.สภาตำบลและองค์การบร ิหารส ่วนตำบล                   
                                      พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 ตาม พรบ.กำหนดแผน                   
                                   และขั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึงปัจจุบัน                   
                                   และตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา                  
                                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง                   
                                   (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความประสงค์                
                                    จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการพัฒนา 
                                      พื้นที่ตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                     (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเต ิมหรือเปลี ่ยนแปลง คร ั ้งท ี ่  4/2564                    
                                     เพ่ือขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณา นั้น  
                                 ดังนี้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ/ 
                                 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้  
                                     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
                                        ส่วนตำบลเมืองล ี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเต ิมหรือเปล ี ่ยนแปลง                         
                                   ครั้งที่ 4/2564  

                             โดยรายละเอียดโครงการและงบประมาณในร่างแผนพัฒนาองค์การ  
                                      บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง                         
                                   ครั้งที่ 4/2564 มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 

                                                                                    / ประกาศ............. 
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                                              ประกาศ 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

      ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 , ข้อ 22/1 , ข้อ 22/2                     
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2541                              
และแก้ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบับที ่  2 และฉบับที ่  3) พ.ศ.2543 หมวด 3 ว ิธ ีการจ ัดทำงบประมาณ  ข้อ 22                              
ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด 
ท ี ่  มท 0810.3/ว1140 ลงว ันท ี ่  10 เมษายน 2563 เร ื ่องแนวทางการจ ัดทำประชาคมท ้องถิ่น                                 
กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ                 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019                 
(COVID-19) จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้น                 
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
จนกว ่าสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้ อ ไวร ัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)  จะคล ี ่ คลาย                           
ไปในทางที่ปลอดภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน               
ตามความในหนังสือ ที่ นน 0023.3/ว418 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564แล้วนั้น 

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)                      
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และเพ่ือพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองลีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตำบลเมืองลี ต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่           เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  

                                     ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564  

                                                                               / สารบัญ........ 
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สารบัญ 
                                                                                                                                  หน้า 
คำนำ 

1.บัญชีสรุปโครงการพัฒนารายการเพ่ิมเติม (แบบ ผ.01)              1 
      1.1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                 

   แผนงานที่ 1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง (แบบ ผ.02)       2  

      1.2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

            แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร                                                                  3 

การเพ่ิมโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานที่ 1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 

   1.โครงการปร ับปร ุงหร ือซ ่อมแซมถนนสายบ้านนาหมอ -บ้านว ังน ้ำเย ็น หมู ่ท ี ่  3 และหมู ่ท ี ่  5                               
ตั้งงบประมาณไว้ 5,000,0000 บาท  

       2.โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 3 และ หมู ่ที ่ 5  ตั ้งงบประมาณไว้ 
5,000,0000 บาท  

        3.โครงการปร ับปร ุงท ่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านนาหมอ -บ้านว ังน ้ำเย ็น  หมู ่ท ี ่  3 และหมู ่ท ี ่  5                              
ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท  

          4.โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที ่ 3 และหมู่ที ่ 5 ตั้งงบประมาณไว้ 
500,000 บาท 

         5.โครงการก ่อสร ้างรางระบายน ้ำถนนสายบ้านนาหมอ -บ ้านว ังน ้ำเย ็น หมู ่ท ี ่  3 และหมู ่ที่  5                                
ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท 

         6.โครงการวางท่อและขยายถนนภายในหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท 

     รวม 6 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 12,000,000 บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

       1.โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท 

      2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท 

       3.โครงการโคกหนองนาโมเดล ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท 

         รวม 3 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 1,500,000 บาท 
                                                                                                  / รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ............ 
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        รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 13,500,000 บาท 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม             ที่ประชุมได้ฟังคำแถลงจากทางท่านนายกฯ เป็นที่เรียบร้อยมีข้อสังเกต 
ประธานสภาฯ                 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือ ข้อโต้แย้งใดๆ สามารถเสนอมาได้เลยครับ    

ที่ประชุม     ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว มีข้อสรุปดังนี้  

     ที่ประชุมเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมโครงการด้านการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ 
                             ทั ้งทางอุปโภค บริโภค และการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูร้อนนี ้ควรที ่จะรีบ               
                                  ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ก่อนฤดูฝนจะมา และด้านโครงการปรับปรุงเส้นทาง 
                                      และถนนสายบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 และบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ก็ เป็นปัญหาจาก 
                                     น้ำกัดเซาะถนนและเส้นทางที ่คับแคบมานาน เมื ่อมีงบประมาณก็เห็นควร  
                                    ปรับปรุงแก้ไข  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              ลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือ 
                                   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 เชิญลงมติได้ครับ 

ที่ประชุม                มติที่ประชุมเวลา 10.45 น.  
                        1.เห็นชอบ 9 เสียง  
                            2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                     3.งดออกเสียง    1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        สรุปแล้วที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ                  สมัยที ่ 1/2564 ครั ้งที ่ 1 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร                
                             ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                         
                                 ครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อสภาฯ ให้การอนุมัติแล้วก็ขอให้ทางผู ้บริหารท้องถิ่น 
                                   ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยด้วยครับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ/  
                                     กฎหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นจะแจ้งผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ              ส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1/2564 ครั ้งที ่ 1 แต่เพียงเท่านี้                 
                                   และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันครับ 

ปิดประชุม     เวลา 12.15 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 
 

 


