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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน เมษายน 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 2 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ 
หลังจากนั้นเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.ขอแจ้งท ี ่ประช ุมทราบว ่าว ันน ี ้  นายจาร ีนทร ์  ใจหลวงคำ                   
ประธานสภาฯ                     ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ ม.4 ได้ขอลาประชุมสภาฯ ในครั้งนี้เนื ่องจากต้องไป                
                                      เข้าร่วมงานบวชหลานชายที่ต่างจังหวัดครับ  

                                             1.2.เรื่องต่อมาขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาท้องถิ่นไทย  
                                      โดยมีเนื้อหาเกี ่ยวข้องกับการเลือกตั ้งท้องถิ ่นที ่จะถึงนี้ สำหรับรายละเอียด                   
                                      ขอเชิญทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เร ียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ                    
เลขานุการสภาฯ                และผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน สำหร ับรายละเอ ียดโครงการฝ ึกอบรม  
                                    พัฒนาท้องถิ่นไทย จะเป็นการจัดโครงการฝึกอบรมโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ              
                                          โดยจะเน้นไปในเรื ่องของระเบียบ/กฎหมาย และความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยว                   
                                    กับการเลือกตั้ง โดยการอบรมจะจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน  
                                  2564 ณ โรงแรมเทวราช อ.เม ืองน ่าน จ ังหว ัดน ่าน สำหร ับค่าใช ้จ ่าย                 
                                      ในการฝึกอบรมจะอยู ่ท ี ่  4 ,900 บาท ต่อหนึ ่งคน กลุ ่มเป้าหมายสำหรับ                   
                                 การฝึกอบรมคือ ผู ้บร ิหารท้องถิ ่น เลขานุการนายก สมาชิกสภาท้องถิ่น  
                                     เลขานุการสภา ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมถึงผู ้อำนวยการกอง/ 
                                    หัวหน้าสำนัก ครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   สำหรับวันนี้ขอจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวด้วยนะครับ             
นายก อบต.เมืองลี           ผมจะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที ่ผ ู ้เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี ่ยวกับ                     
                                    การลงทะเบียนอบรมต่อไป  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ลำดับถัดไปขอให้ที่ประชุมสภาฯ หารือกันว่าจะเข้าร่วมอบรมหรือไม่
ประธานสภาฯ                    เชิญครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือเป็นเวลาอันสมควรแล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สรุปแล้วตอนนี้คือมีผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้   
ประธานสภาฯ               -คณะผู้บริหารท้องถิ่น 4 คน  
                           -ปลัดฯ 1 คน   
                                  -ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ณ ตอนนี้ 8 คน  
                                                / สำหรับท่านเทียบ........... 
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                                         สำหรับท่านเทียบ ธนภัคพลชัย สอบต.ม.3 และท่านประยูร  ใจเปี้ย   
                                       สอบต.ม.5 ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมและท่านจารีนทร์  ใจหลวงคำ สอบต.ม.4      
                                        วันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะทำการสอบถามเจ้าตัวว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ต่อไปครับ 

                              1.3.เรื่องต่อขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงการเทียบตำแหน่ง  
                                  เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

นายวีระ  เขื่อนคำ     สำหรับการเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ  
เลขานุการสภาฯ                เดินทางไปราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1827  
                                         ลงว ันท ี ่  26 ม ีนาคม 2564 เร ื ่อง การเท ียบตำแหน่งเพ ื ่อประโยชน์                               
                                       ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในส่วนของใจความสำคัญ                         
                                      จะเป ็นการท ี ่กระทรวงมหาดไทยได ้ทำการกำหนดเท ียบตำแหน ่งของ                               
                                     ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ ่น ลูกจ้างและ                 
                                พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่าย 
                                          ในการเดินทางไปราชการ โดยผมขอนำเรียนเฉพาะกรณี องค์การบริหาร                    
                       ส่วนตำบล มีรายละเอียดดังนี้  

                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหาร                 
                                      ส่วนตำบล ให้เทียบเท่าข้าราชการส่วนท้องถิ ่นผู ้ดำรงตำแหน่งประเภท  
                                     อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 

                                                  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร  
                                       ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เทียบเท่าข้าราชการ                       
                                     ส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 

                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การ 
                                      บริหารส ่วนตำบล ให ้เท ียบเท่าข ้าราชการส ่วนท้องถิ ่นผ ู ้ดำรงตำแหน่ง                      
                                     ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 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............ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับผมขอแจ้งให้ที ่ประชุมได้รับทราบถึงสมัยการประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ                    จะมี 2 สมัยด้วยกัน คือ   

                                             1.สม ัยสาม ัญประจำป ี  จะม ีสม ัยประช ุมไม ่น ้อยกว ่า 2 สมัย  
                                  และไม่มากกว่า 4 สมัยประธานสภาฯ  

                         2.สมัยวิสามัญ ในส่วนนี ้จะเป็นการประชุมในกรณีที่มีเรื ่องเร่งด่วน        
                                      มีผู้เสนอญัตติ หรือต้องการเปิดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือต้องการหารือ              
                                     กับสภาท้องถิ ่น เนื ่องด้วยไม่อาจจะรอให้ถ ึงช ่วงประชุมสภาสมัยสามัญ                       
                                      หรือประเด็นที่จะประชุมมีความต่อเนื่อง ทางสภาท้องถิ่น (กรณี อบต.) ก็จะต้อง 
                                    ทำหนังสือขออนุญาตไปยังนายอำเภอเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปิดประชุม ครับ 

                        สำหรับการประชุมสภาฯ ทั้งสมัยสามัญ และวิสามัญ จะมีห้วงระยะเวลา  
                                       15 วัน กล่าวคือในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเราสามารถจัดประชุมได้ตลอด                  
                                       ถ้าการประชุมมีความต่อเนื ่องหรือมีเรื ่องที ่ต ้องพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ                      
                                       หรือมีประเด็นที่ต้องประชุมอื่นๆ ก็สามารถจัดประชุมได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  
                                     นายอำเภอ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอเพิ ่มเติมประเด็นที ่ท่านประธานสภาฯ ได้นำเรียนไปนะครับ 
เลขานุการสภาฯ            กล่าวคือในห้วงสมัยประชุมสภาฯ 15 วัน นั ้นทางคณะผู ้บริหารท้องถิ่น                   
                                    และทางสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่าน จะต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมเสมอ                 
                                        เมื่อได้รับหนังสือแจ้งนัดประชุมจากประธานสภาท้องถิ่น ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น 
                                  เร ่งด่วนสำคัญมากๆ ก็ไม่อยากจะให้ลานะครับโดยเฉพาะประเด็นญัตติ                    
                                      ที่สภาท้องถิ่นจะต้องพิจารณาในการประชุมนั้นๆ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา 
                                   งบประมาณ โครงการก่อสร้าง หรือผลประโยชน์ได้ -เส ีย ของประชาชน                        
                                      หรือประโยชน์สาธารณะ ถ้าเกิดท่านลาไปแล้วจะมาแย้งทีหลังไม่ได้นะครับ  
                                       เพราะถือว่าท่านเสียสิทธิในการลงมติในการประชุมครั้งนั้นไปแล้ว จึงขอนำเรียน 
                                     ให้ที่ประชุมทราบครับ 

นางกฤษณา  สุวรรณา            เร ียนที ่ประช ุมด ิฉ ันในฐานะผอ.กองการศึกษาฯ มีเร ื ่องจะแจ้ง                        
ผอ.กองการศึกษาฯ          ให้ที่ประชุมทราบคือ การจัดทำหนังสือและเอกสารประกอบเพื่อขออนุญาต  
                                อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี เนื่องด้วยที่ดินดังกล่าวเป็นที ่ สค.1  
                                        ประกอบกับที ่ สปก.มีการชี ้แนวเขตแต่ไม่ม ีเจ ้าของที ่ด ินโดยท่านนายก                       
                                 ได้มอบหมายให้ดิฉันดำเนินการขออนุญาตย้อนหลังแต่เอกสารจะต้องครบ                 
                                         โดยเอกสารที่ใช้มีดังนี้  

                                    1.สำเนาบัตรประชาชน (นายกฯ)  
                                              2.สำเนาทะเบียนบ้าน (นายกฯ)  
                                                                                                             / 3.สำเนาบัตร........... 
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                  3.สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตำแหน่ง (นายกฯ)  
               4.หนังสือเอกสารที่ได้รับอนุญาตใช้ที่ดิน  
                   5.จ ัดพ ิก ัด การว ัดพ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้างอาคาร แบบแปลนก ่อสร ้าง                       
                                (ส่วนนี้ขอความร่วมมือจากกองช่างด้วยนะคะ)  
                    6.บันทึกการรับรองการอนุญาตเข้าใจพ้ืนที่จาก สปก.จังหวัดน่าน  
                      7.ความเห ็นของท ี ่ ประช ุมประชาคมหม ู ่ บ ้ าน เจ ้ าของพ ื ้ นที่                                 
                                      (ในที ่นี ้ก็เป็นบ้านป่าซาง หมู ่ที ่ 2) รบกวนท่านผู ้ใหญ่บ้านและท่านสมาชิก                  
                                       บ้านป่าซางด้วยนะคะ โดยการประชุมจะเน้นไปที่ว่าการก่อสร้างอาคารดังกล่าว  
                                         ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและของเสียต่อสาธารณะค่ะ  

                 หลังจากเอกสารครบแล้วจะต้องส่งเรื่องผ่านไปยังนายอำเภอนาหมื่น                     
                                 แล้วส่งไปยัง สปก.จังหวัด ส่งไปยัง สปก.ส่วนกลางพิจารณา  แล้วจะส่งเรื ่อง 
                                    กลับมายัง สปก.จังหวัด ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ต่อไปค่ะ  

นายวีระ  เขื่อนคำ                     ผมขอเพิ ่มเติมประเด็นการขออนุญาตที่ดิน สปก.นะครับ หลังจาก                   
เลขานุการสภาฯ                   ที่เราได้ส่งเรื่องผ่านนายอำเภอ ผ่านสปก.จังหวัด ไปยัง สปก.ส่วนกลางแล้วนั้น  
                                     สปก.ส่วนกลางก็จะส่งเรื ่องกลับมายัง สปก.จังหวัดอีกที่เพื่อให้ สปก.จังหวัด   
                                       เ สนอไปย ั งผ ู ้ ว ่ า ร าชการจ ั งหว ั ด  โดยตามกฎหมายมอบอำนาจ ให้                                 
                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณานั้นจะต้องมีการแต่งตั้ง 
                                     คณะกรรมการขึ ้นมาเพื ่อพิจารณาโดยเฉพาะ ซึ ่งถือว่ามีขั ้นตอนเยอะมากๆ       
                                       ดังนั้นจึงขอฝาก ผอ.กองการศึกษาฯ ได้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนด้วยครับ 

                     เรื ่องต่อมาผมขอแจ้งเรื ่องโครงการโคกหนองนาโมเดลตามแนวทาง 
                                     พระราชดำร ิ  โ ดย โครงการน ี ้ แ รก เ ร ิ ่ ม เ ร าค ิ ดว ่ า เป ็ น โครงการของ                              
                                     เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แต่ความจริงไม่ใช่นะครับ เป็นโครงการ 
                                     พระราชดำร ิ  แสดงว ่ า เป ็นของในหลวง ร ั ชกาลท ี ่  10 ขอกล ่ าวถึ ง                            
                                         โครงการโคกหนองนาโมเดลโดยสรุป จะเป็นโครงการที่มีขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ  
                                  เกษตรกรที ่กำลังถูกกระแสทุนนิยมเสรี เอาเปรียบทำให้เกษตรกรไทยนั้น                    
                                   ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของนายทุนรายใหญ่ทำให้เกษตรกรมีแต่จะขาดทุน 
                                        และถูกเอาเปรียบ ดังนั้นโครงการโคกหนองนาโมเดลจึงกำเนิดขึ้นโดยนำเอา  
                                หลักความพอดีพอเพียง (Sufficiency) ประกอบกับแนวคิดการจัดการน้ำ                   
                                  (หนอง คลองไส้ไก่ และคันนา) และการบริหารจัดการพื ้นที ่ทำการเกษตร                
                               ขนาดจำกัด หรือ ขนาดเล็ก  ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9                 
                                  มาผสมผสานกันเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยมีเป ้าประสงค์ให้  
                                 เกษตรกรไทยสามารถบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่  
                                     ขนาดเล็กตั้งแต่ 3 ไร่ 5 ไร่ จนถึง 10-15 ไร่ มีอยู่มีกินเหลือก็นำไปจำหน่าย    
                                   ขายได้กำไรสร้างรายได้ครับ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวไม่เพียงมุ่งไปยัง  
                                                 / กลุ่มเกษตรกร.......... 
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                                     กลุ่มเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่เกษียณอายุการทำงาน และเพื่อรองรับ   
                                   กลุ่มนักโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน 
                                    อภ ัยโทษ พ.ศ.2563 เพ ื ่อให ้กล ุ ่มน ักโทษเหล ่าน ั ้นได ้ม ี งานม ีรายได้                               
                                       ไม่สร้างความเดือดร้อน อาชญากรรมหรือสร้างปัญหาให้สังคมอีก นอกจากนี้ 
                                      โครงการโคกหนองนาโมเดล ยังสอดคล้องกับแนวทางวิถีชีวิตแบบ Slow life  
                                    และถือเป็นแบบอย่าง New Normal ต่อไป 

                   สำหรับประเด็นที่พ้ืนที่ตำบลเมืองลีเราจะต้องเตรียมความพร้อมก็คือ  
                                    ผมได้รับข้อมูลมาว่าในเดือนเมษายนนี้ อาจจะมีส่วนหน้าสำนักราชวังลงพื้นที่   
                                      เข้ามา ดังนี ้ เราจะต้องเตรียมความพร้อมเบื ้องต้นในการบรรจุโครงการ                       
                                  โคกหนองนาโมเดล ไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ของเรา และการตั ้งงบประมาณ                   
                                 ให้สมพระเกียรตินะครับ โดยผมได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์ฯ นำโครงการ 
                                        ดังกล่าวเข้าบรรจุในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงครั ้งที่  
                                   4/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
                                      แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                                    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยเป็นไปตามความในระเบียบฯ ข้อ 22/2 ในกรณี 
                                 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  
                                        งานพระราชพิธี ร ัฐพิธ ี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย                        
                                    ให ้เป ็นอำนาจของผ ู ้บร ิหารท ้องถิ ่น สำหร ับองค์กา รบร ิหารส ่วนตำบล                           
                                    ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร  
                                 ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและ                    
                                     องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่  
                                   เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน 
                                        ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ญัตติเสนอเพ่ือพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ   
ประธานสภาฯ                   ขอเชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้แถลงญัตติ  
                                       เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่วม             
นายก อบต.เมืองลี              ประช ุมสภาฯทุกท ่าน  คณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                             
                                     ม ี เจตนารมณ์ในการบร ิหารงานและงบประมาณขององค ์การบร ิหาร                       
                                    ส่วนตำบลเมืองลี ตามอำนาจหน้าที่ของ  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหาร 
                                       ส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
                                        / ตาม พรบ.กำหนดแผน.......... 
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                                 ตาม พรบ.กำหนดแผนและข ั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542                        
                                    แก ้ ไขเพ ิ ่มเต ิมจนถ ึงป ัจจ ุบ ัน และตามความในข ้อ 89 แห ่งระเบ ียบ 
                                     กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การ ฝากเงิน                        
                                    การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547                  
                                      และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                      มีความต้องการให้ความช่วยเหลือเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน                
                                      ตำบลเมืองลี จึงขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ต่อสภาองค์การ 
                                  บริหารส ่วนตำบลเมืองล ี ท ั ้งน ี ้ ได ้คำน ึงถ ึงสถานะการเง ินการคล ังและ                        
                                     ปริมาณเงินสะสมแล้ว นั้น  
                               ดังนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือประชาชน 
                                      ตำบลเมืองลี ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ/  
                                    กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง จ ึงขอเสนอญัตต ิ เพ ื ่อพ ิจารณาใช ้จ ่ายเง ินสะสม                       
                                       จำนวน 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                                              1.โครงการปร ับปร ุงท ่อระบายน ้ำถนนสายหล ักบ ้านนาหมอ -                       
                                 บ้านวังน้ำเย็น ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย                    
                                      0.60-0.80 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 10.00 เมตร                  
                                  งบประมาณ 56,600 บาท  

                                        2.โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3  
                                    และหมู่ที ่ 5 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 40.00 เมตร  
                                      ความหนา 0.15 เมตร งบประมาณ 20,700 บาท 

                           3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น  
                                   หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย  
                                   0.60-0.80 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 10.00 เมตร                
                                   งบประมาณ 28,100 บาท 

                                  4.โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ปริมาณงานขนาด  
                                     ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 146.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร                 
                                     (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 199,400 บาท 

                                       5.โครงการจ ัดหาแหล่งน ้ำเพื ่อการเกษตรบ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7                 
                               ปร ิมาณงานขนาดความกว ้ าง  10*8 เมตร ความล ึก  3 .00 เมตร                     
                                        งบประมาณ 7,200 บาท 

                                                 6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้าบ้านป่าซาง หมู ่ที ่ 2  
                                   ปริมาณงานขนาดความยาว 30 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความหนา                  
                                   0.30 เมตร งบประมาณ 171,000 บาท 

                                           / นายธวัชชัย............ 
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นายธวัชชัย   แก้วธรรม            ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติไปที่ประชุมมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ
ประธานสภาฯ                สามารถเสนอได้ครับ เชิญครับ  

นายเจียมศักดิ์   ปัญญาเปี้ยว          เรียนที่ประชุมสภาฯ ผมนายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว สมาชิกสภาฯ                   
สมาชิกสภาฯ ม.7             บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 ขอสอบถามทางคณะผู้บริหารฯ ว่าเนื ่องด้วยเป็นการ                     
                                   ใช้จ่ายเงินสะสมดังนี้จะสามารถเพิ่มโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้า                 
                                 บ ้านผ ู ้ ใหญ ่ เหล ิม บ ้ านนาม ่วง ม .7 เพ ิ ่ มอ ีกส ักโครงการได ้หร ื อ ไม่                             
                                      เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเช่นกัน เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

นายวิชิต  บัตริยะ    เบื้องต้นผมต้องขอนำเรียนว่าอาจจะไม่ได้เนื่องด้วยการใช้จ่ายเงินสะสม
นายก อบต.เมืองลี             มีกระบวนการหลายอย่าง ไม่สามารถเพิ ่มโครงการในช่วงกาประชุมสภาฯ                 
                                   ได้ครับ ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี ก็ขอรับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการแก้ไข  
                                        ปัญหาดังกล่าวให้ อาจจะเป็นการใช้เงินเหลือจ่ายของงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้  

นายวีระ  เขื่อนคำ         ผมขอชี้แจงประเด็นการใช้จ่ายเงินสะสมนะครับ เบื้องต้นผมในฐานะ 
เลขานุการสภาฯ              เจ้าหน้าที ่งบประมาณ ได้ตรวจสอบงบประมาณที่มีปรากฏว่าก่อนที่เราจะ                   
                                    นำเงินสะสมมาใช้นั้นเราต้องใช้เงินที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  
                                   หมวดงบลงทุนก่อน เมื่อมีไม่เพียงพอหรือไม่มีก็ค่อยพิจารณาเงินเหลือจ่ายจาก  
                           งบประมาณในข้อบัญญัติประจำปีนั ้น เมื ่อไม่เพียงพอหรือไม่ม ีอ ีกก็ค่อย                                 
                                    ขอเสนอสภาฯ เพื ่อใช ้จ ่ายเง ินสะสมครับ ทั ้งนี ้ทางผู ้นำชุมชน/หมู ่บ ้าน                       
                                 สมาชิกสภาฯ และประชาชนในหมู ่บ ้าน จะต้องทำการประชุมประชาคม                    
                                  และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที ่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาแล้วเสนอ 
                                      มายังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ 

                                          ประเด็นนี ้จ ึงขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ม.7 และผู ้ใหญ่บ้าน ม.7                    
                                     ไปประชุมหารือและประชุมประชาคมหมู่บ้านกันก่อนนะครับ หลังจากได้ข้อสรุป 
                                       แล้วก็ให้ทำหนังสือเสนอขอความช่วยเหลือและแนบโครงการเข้ามาตามขั้นตอน 

     ลำดับถัดไปผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย              
                                      การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  
                                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2561 ตามความข้อ 89  
                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้ร ับอนุมัติจาก                    
                                 สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

                                             (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
                                       ส่วนท้องถิ ่นซ ึ ่งเก ี ่ยวกับด ้านการบร ิการช ุมชนและสังคมหรือกิจการที่                       
                                      เป็นการเพิ ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือกิจการที ่จ ัดทำ                
                                      เพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั ้งนี ้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา                
                                      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  

                                                                              / ในส่วนนี้............. 
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                                            ในส่วนนี้ขอเชิญทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ              เรียนที่ประชุมสภาฯ สำหรับโครงการที่ได้เพิ่มในแผนพัฒนาองค์การ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                     ครั้งที่ 4/2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

                     1.โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 3                  
                                 และหมู่ท่ี 5                                  
                                              2.โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น                
                           หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5   
                 3.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น  
                                     หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5  
                   4.โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ ้านนาหมอ -บ ้านว ังน ้ำเย็น                    
                                   หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5  
               5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น  
                                     หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5  
              6.โครงการวางท่อและขยายถนนภายในหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3  
               7.โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
             8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้าบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2   
                9.โครงการโคกหนองนาโมเดล 

                          นอกจากนี้ผมต้องขอฝากทางผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และสมาชิกสภาฯ      
                                   ทุกท่านได้เตรียมการลงพื้นที่สำรวจชุมชน/หมู่บ้านตนเอง ที่ต้องการจะป้องกัน  
                                  แก้ไข หร ือพัฒนา รวบรวมแล้วนำเข ้าที ่ประช ุมหมู ่บ ้านและจัดทำเป็น                   
                                       โครงการของแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอ  
                                      โครงการเข้ามายัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยทั้งนี้ทางกรมส่งเสริม  
                                     การปกครองท้องถิ ่น ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำ  
                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้  
                                      ณ ขณะนี้ตามกำหนดการจัดทำแผนตอนนี้กำลังรอให้ทางองค์การบริหารส่วน  
                                    จังหวัดน่านได้ส่งยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดให้ภายในเดือนเมษายน  
                                   2564 เมื ่อได้ย ุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วก็จะเร ิ ่มกระบวนการประชุมและ  
                                    ดำเนินการอื ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา               
                                      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมต่อไป                    
                                    ดังนี้ผมจะขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับ  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที ่ได้ชี ้แจงเพิ ่มเติมนะครับ ต่อไปตามความ              
เลขานุการสภาฯ              ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
                                การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 

                                                        / พ.ศ.2561............ 
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                               พ.ศ.2561 ข ้อ 89 (2) ได ้ส ่ ง เง ินสมทบกองท ุนส ่ง เสร ิมก ิจการของ                        
                                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสม 
                                      สำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว ้อีก  
                                    ร ้อยละส ิบของงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีน ั ้น เพ ื ่อเป ็นค ่ าใช ้จ ่ าย                             
                                   ในการบริหารงานและกรณีที ่มีสาธารณภัยเกิดขึ ้น (4) เมื ่อได้รับอนุมัต ิให้  
                            ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน              
                                       ให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน 
                                        ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   
                                        ทั้งนี ้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง                 
                                   ฐานะการเงินการคล ังขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นและเสถ ียรภาพ                
                                    ในระยะยาว  

                             ลำด ับถ ัดมาผมขอนำเร ียนหล ักเกณฑ์ในการใช ้จ ่ายเง ินสะสม                          
                                   มีรายละเอียดดังนี้ 

            1.กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา   
                  1.1.สภาท้องถิ่นอนุมัติ > อยู่ในอำนาจหน้าที่ การบริการชุมชนและ 
                                        สังคม การเพิ ่มพูนรายได้ของ อปท. บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน                
                                      และอย ู ่ ในแผนพ ัฒนา อปท.  > ก ่อหน ี ้ ผ ูกพ ันภายใน 1 ป ี  ถ ัดไป >                        
                                     หากไม่ดำเนินการภายใน 1 ปี ถัดไปเงินสะสมพับไป  
                                           1.2.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ > รับโอน เลื่อนระดับ เบิกงานตามสิทธิ                 
                                       ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีฉุกเฉินมีสาธารณภัย   
                                                > กรณี 1 และ 2 ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีนั้น  
                                  > กรณี 3 ตามความจำเป็น ตามฐานะการคลัง  

                                            2.ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้ไข  
                                                    2.1.ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี 
                                        รายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี   
                                     เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสมโดยที่ทุนสำรองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบห้า 
                                     ของทุกปี  
                                              2.2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปิดบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
                                        หรือ ทำให้บ ัญช ีเป ็นปัจจ ุบ ันก่อน เพื ่อให ้ทร าบยอดเง ินสะสมคงเหลือ                        
                                    เพ่ือความถูกต้องในการอนุมัติเงินสะสม   
                                               2.3.การจ่ายขาดเงินสะสมโดยอำนาจของผู ้บริหารท้องถิ ่นจะใช้ได้                
                                      ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยให้จ่ายตามความจำเป็น ณ ขณะนั้น  
                                       และให้คำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

                             / 3.ระเบียบ/กฎหมาย........... 
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                                  3.ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
                          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเง ิน การเบิกจ่ายเงิน                   
                                  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                       พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

                ลำดับถัดมาผมขอนำเรียนที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับเอกสารประกอบ     
                                 แสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การ 
                           บริหารส่วนตำบลเมืองลี ประเภทเงินสะสมมีรายละเอียดดังนี้ 

                            -เงินสะสมปี 2563 = 9,657,506.89 บาท 

     -ก ันค ่ า ใช ้จ ่ ายด ้ านบ ุคลากรไม ่น ้ อยกว ่ าสามเด ือน เด ือนละ                    
                                  1,200,000 บาท  3 เดือน = 3,600,000 บาท 

                     -กันเง ินสะสมไว ้อีกร ้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
                                   นั ้นเพื ่อเป็นค่าใช ้จ ่ายในการบริหารงานและกรณีที ่ม ีสาธารณภัยเกิดขึ้น  
                                9,657,506.29 บาท  10% = 965,750.68 บาท  

                      - ร วม เ ง ิ นท ี ่ ต ้ อ งก ั น ไ ว ้ จ ำนวน  3 ,600,000 +  965,750.68                        
                              = 4,565,750.68 บาท 

                        -สร ุปแล ้ว เง ินสะสมท ี ่จะนำไปใช ้ ได ้ เท ่าก ับ 9,657 ,506.89                         
                                         – 4,565,750.68 บาท = 5,091,756.21 บาท  

                   สำหรับการใช้จ่ายเงินสะสมครั ้งนี ้จะใช้ไปทั ้งสิ ้น 483,000 บาท                   
                                       ใช ้ก ับโครงการด้านโครงสร ้างพื ้นฐานจำนวน 6 โครงการ  ในส ่วนของ                         
                                    การใช้จ่ายเงินสะสมเราจะไม่ใช้จ่ายเงินดังกล่าวจนหมดนะครับ เพราะจะทำให้  
                                     ผิดวินัยการเงินการคลัง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม           ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ              
ประธานสภาฯ                   ได้นำเร ียนข้อระเบียบ/กฎหมาย หลักเกณฑ์และสถานะการเง ินการคลัง                      
                                      อันเกี ่ยวกับเง ินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้ที ่ประชุม                     
                                     ได้รับทราบ  

                                              ในลำดับถัดไปก่อนจะลงมติเห็นชอบใช้จ ่ายเง ินสะสม ที ่ประชุม                      
                                        มีข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม ข้อสงสัย เชิญครับ 

นายคุ้ม  ธิมา     ผมอยากจะขอนำเรียนคณะผู ้บริหารฯ ว่าอยากจะให้ระบุจุดพิกัด                  
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3         ในชื ่อโครงการก่อสร้างในแผนพัฒนาฯ ให้ชัดเจนมากกว่านี ้ เพื ่อที ่จะได้มี  
                                   ข้อมูลไปชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนท่านผ ู ้ ใหญ่บ ้านนาหมอ หมู ่ท ี ่  3  ในส ่วนของช ื ่อโครงการ                           
นักวิเคราะห์นโยบายฯ          ในแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2561-2565) ผมได้ตั้งไว้ให้มีลักษณะที่ค่อนข้างกว้าง 

                        / เพื่อที่จะไม่รัดตัว.......... 
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                               เพื่อที่จะไม่รัดตัวหรือปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างของกองช่างลำบากเกินไปครับ  
                                     รวมทั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่นถ้าชื่อโครงการของเราระบุเฉพาะเจาะจงเกินไป               
                                      ในอนาคตถ้าโครงการของหมู่บ้านท่านจะดำเนินการโครงการในลักษณะดังกล่าว 
                                    อีกแต่อยู่คนละจุดอาจจะทำให้ต้องเข้าสู่กระบวรการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่หมด ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้เวลามาก              
                                 บางทีอาจจะไม่ทันในห้วงการใช้จ่ายงบประมาณหรือการของบประมาณ                  
                                     จากหน่วยงานอื ่นๆเพื ่อดำเนินการครับ สำหรับกรณีรายละเอียดจุดพิกัด                  
                                    และปริมาณงานก่อสร้างนั้นจะอยู่ในแบบโครงการและรายละเอียดงานก่อสร้าง  
                                      ของกองช่างเป็นผู ้ใส ่รายละเอียดดังกล่าวครับ ซึ ่งถ้าท่านผู ้ใหญ่ต้องการ  
                                      รายละเอ ียดด ังกล ่าวเพ ื ่อเป ็นข ้อม ูลในการช ี ้แจงประชาชนก็สามารถ                           
                                  ขอรายละเอียดได้ท่ีกองช่างได้ครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอเพิ ่มเติมประเด็นที ่นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี ้แจงไว้นะครับ สำหรับ
เลขานุการสภาฯ             แผนพัฒนาฯ นั ้นชื ่อโครงการเราจะตั ้งไว้กว้างๆ แต่จะลงรายละเอียดเวลา               
                                   กองช ่างดำเน ินการเข ียนโครงการและระบุรายละเอียดอื ่นๆ ที ่จำเป็น                      
                                     แต่ในส่วนที่ทางผู้ใหญ่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 เสนอมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้เป็น 
                                    ข้อมูลในการนำไปชี้แจงให้ประชาชนครับ 

นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว   ผมเห็นด้วยกับที ่นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี ้แจงไปนะครับ โดยเราได้เคยมี            
รองนายก อบต.เมืองลี             บทเรียนสำหรับการจัดทำชื่อโครงการในแผนพัฒนาฯ ที่รัดตัวเกินไปจนทำให้      
                                   การของบโพลดุลดำเนินการไปโดยไม่มีความยืดหยุนช่างก็ทำโครงการและ 
                                    ดำเนินการได้อย่างยากลำบาก 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ลำดับถัดไปผมจะขอมติท ี ่ประช ุมสำหร ับการพิจารณาเห็นชอบ                 
ประธานสภาฯ                เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 6 โครงการ โดยเรียงลำดับทีละโครงการ  
                                    ดังนี้ 

     1.พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน 
                                สายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม เวลา 11.21 น.  
                 1.เห็นชอบ 9 เสียง  
              2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

 
                    / 2.พิจารณาอนุมัติ............ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม          2.พิจารณาอนุมัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม โครงการขยายไหล่ทางถนน                    
ประธานสภาฯ                สายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม เวลา 11.23 น.  
                 1.เห็นชอบ 9 เสียง  
              2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          3.พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนน 
ประธานสภาฯ                     สายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม เวลา 11.25 น.  
                 1.เห็นชอบ 9 เสียง  
              2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          4.พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้า                
ประธานสภาฯ                 บ้านต้นผึ้ง บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม เวลา 11.28 น.  
                 1.เห็นชอบ 9 เสียง  
              2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          5.พ ิจารณาอน ุม ัต ิ ใช ้จ ่ ายเง ินสะสม โครงการ จ ัดหาแหล ่ งน้ ำ                          
ประธานสภาฯ                   เพ่ือการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม เวลา 11.30 น.  
                 1.เห็นชอบ 9 เสียง  
              2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            6.พิจารณาอนุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม โครงการปร ับปร ุง ซ่อมแซม                  
ประธานสภาฯ                     ฝายหล่ายหน้าบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม เวลา 11.33 น.  
                 1.เห็นชอบ 9 เสียง  
              2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

 

 

                                  / นายธวัชชัย............... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับการพิจารณาอนุมัต ิใช้จ่ายเง ินสะสม จำนวน 6 โครงการ                
ประธานสภาฯ                  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ  
                                       ลำดับถัดไปก็ขอฝากทางคณะผู ้บริหารท้องถิ ่นได้ดำเนินการตามระเบียบ/ 
                                      กฎหมายและแนวทางท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมฯ ลำดับถัดไปผมขอรายงานสถานะการเงินการคลัง                
เลขานุการสภาฯ                 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีรายละเอียดดังนี้ 

     รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                               ประเภทรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

                                     รายจ่าย 

                                      ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

                                           -เงินเดือนและค่าจ้าง 4,251,845.00 บาท 

                                      -ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 276,732.00 บาท 

                                      - เ ง ิ นช ่ วย เหล ื อพน ั กงานและครอบคร ั วด ้ านการศ ึ กษาและ                               
                                                  การรักษาพยาบาล 15,050.00 บาท 

                                    -ค่าบำเหน็จบำนาญ 32,982.00 บาท 

                                      รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,576,609.00 บาท 

                                 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 

                                       รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 53,200.00 บาท 

                                      ค่าใช้จ่ายเดินทาง 

                                  รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง 32,482.00 บาท 

                                    ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 

                                       -ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 1,167,003.00 บาท 

                                        -ค่าสาธารณูปโภค  129,015.63 บาท 

                                       -ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  187,032.00 บาท 

                                    -ค่าตอบแทน  14,650.00 บาท 

                                       รวมค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค 1,497,700.63 บาท 
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                                      ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

                                    -ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพ่ือการดำเนินงาน 2,186,200.80 บาท 

                                     -ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน-เพ่ือการลงทุน 20,000.00 บาท 

                               ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 

                                     รวมค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 160,470.00 บาท 

                                   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

                                  รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 12,036.00 บาท 

                                       ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 

                                       รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 33,406.30 บาท 

                                        ค่าใช้จ่ายอื่น 

                                    รวมค่าใช้จ่ายอื่น 35,000.00 บาท 

                                     ***รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 8,607,104.73 บาท 

                                  รายรับ 

                                  -รายได้ค่าธรรมเนียม 274.60 บาท 

                                   -รายได้ค่าปรับ  108,316.00 บาท 

                                   -รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล 37,751.09 บาท 

                                        -รายได้อ่ืน 41,450.00 บาท 

                         -รายได้ภาษีจัดสรร 4,653,640.78 บาท 

                                          -รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5,148,347.25 บาท 

                         ***รวมรายรับทั้งหมด 9,989,779.72 บาท 

                       ส่วนของเงินรายจ่ายและรายรับตรงนี้เป็นของ 2 ไตรมาสแรกนะครับ                        
                                      ซึ่งเมื่อนำรายรับมาหักลบกับรายจ่ายแล้วจะเหลือเงิน 1 ,382,674.99 บาท  
                                    โดยเง ินที่ เหลือเราก็จะนำมาจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่                  
                                    และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียนก่อน ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับ 
                                   การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้กับประชาชน และก็ต้องขอฝากทางท่านสมาชิกสภา  
                                 และผู้นำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ประชาชน 
                                     เจ้าของพื้นที่มีปัญหาระหว่างก่อสร้างนะครับ หลังจากเงินงบประมาณที่เหลือ  
                                     จาก 2 โครงการดังกล่าว เราก็จะนำเอาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม                  
                                        ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการอบรมพัฒนา 
                                     ท้องถิ่นไทยที่จะถึงนี้ต่อไป  
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นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว   เร ียนที ่ประช ุมสภาฯ ผมมีเร ื ่องจะแจ้ง 2 เร ื ่องด ังน ี ้  เร ื ่องแรก                     
รองนายก อบต.เมืองลี           เร ื ่องข ้าวโพดล้ม ในพื ้นท ี ่ตำบลเม ืองล ีโดยม ี เกษตร จำนวน 16 ราย                      
                                      ที ่ได ้ร ับผลกระทบและแจ้งร ้องทุกข์เข้ามายัง อบต.เมืองลี แต่กรรมการ                     
                                        ให้การช่วยเหลือประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น เกษตรอำเภอ ผู้นำท้องที่   
                               ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการได้ลงความเห็นและสรุปการให้ 
                                     ความช่วยเหลือได้เพียง 6 ราย อีก 10 รายไม่เข้าข่ายการให้ความช่วยเหลือครับ 
                                        สำหรับการให้ความช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือไป 4 ไร่ 3 งาน โดยให้เงินสำหรับ 
                                      การช่วยเหลือรายละ 1,100 บาทครับ 

                                  เรื่องที ่สอง เรื ่องการตั ้งด่านเจ็ดวันอันตราย ต้องขอความร่วมมือ                   
                                       ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาฯ อปพร. อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน  
                                    ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ในการอยู่เวรด่านเจ็ดวันอันตรายช่วงสงกราน                
                                  ปี 2564 นี้นะครับ สำหรับปีนี้เราจะย้ายจากการตั้งด่านหน้า อบต.เมืองลี                 
                                   ไปตั ้งหน้าโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีแทนนะครับจะได้ตรวจคัดกรอง                   
                                 โคว ิด-19 และการให้ความช่วยเหลือบร ิการประชาชนในช ่วงเทศกาล                    
                                       สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะนำเข้าไปหารือในที่ประชุมสัญจรประจำเดือน  
                                        ต่อไปครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์  
ประธานสภาฯ                      รถยนต์ส่วนกลางและรถกระเช้าไฟฟ้า เชิญครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ และที่ประชุม ตอนนี้กระบวนการจัดซื้อรถยนต์
เลขานุการสภาฯ             ส่วนกลางและรถกระเช้าไฟฟ้าอยู่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่พัสดุกำลังเปิดประมูลแข่งขัน 
                                     กันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในส่วนของรถยนต์ส่วนกลางนั้นมีบริษัท 
                                  ตัวแทนจำหน่ายได้ขอเอกสารไปแล้วครับ ส่วนรถกระเช้าไฟฟ้าทาง อบต.เมืองลี  
                                      ได ้ต ิดต ่อไปย ังอาจารย ์ท ี ่ว ิทยาล ัยเทคน ิคน ่านให ้เข ้ามาเป ็นกรรมการ                          
                             แต่ก็ถ ูกปฏิเสธไป เนื ่องจากระยะทางที ่ไกลและติดภารกิจด้านการสอน                    
                                  เลยมาเป็นกรรมการให้ไม่ได้ แต่ก ็ไม่เป็นไรครับเพราะทางระเบียบแล้ว                       
                                    เราสามารถแต่งต ั ้งเจ ้าหน้าที ่ เป ็นกรรมการตรวจรับได ้ โดยการส่งมอบ  
                                   รถกระเช้าไฟฟ้าน่าจะอยู่ในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม 2564 

                  ลำดับถัดมาขอแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าการปรับปรุงถนนสายหลัก  
                                        3 ช่วง ได้แก่ สายนาคา-สะพานนาหมอ สายสะพานนาหมอ-บ้านน้ำอูน                     
                                     และสายบ้านน้ำอูน-บ้านน้ำแขว่ง โดยถนนสายบ้านนาคา-สะพานบ้านนาหมอ 
                                     ตอนนี้ผู ้รับเหมาคือ หจก.ดวงดี คอนกรีต ได้ตีเส้นถนนแล้วตอนนี้อยู่ในช่วง                  
                                      การส่งไปให้จังหวัดตรวจสอบมาตรฐานเนื่องด้วยเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             
                                      ที่ได้รับจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งผ่านจังหวัดน่านมาถ้าผ่านก็จะ 
                                      มีการส่งมอบงานให้กรรมการตรวจรับลงพื้นที่ตรวจรับงานต่อไป 

                                                                                                              / นายธวัชชัย.............. 
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          สำหรับถนนสายสะพานนาหมอ-บ้านน้ำอูน และสายบ้านน้ำอูน-                 
                                    บ้านน้ำแขว่ง จะเป็น หจก.แพร่ธรรมรงค์วิทย์ เป็นผู้รับเหมาตอนนี้ยังไม่ได้                
                                      ตีเส้นถนน เนื่องด้วยไฟฟ้านาหมื่นเข้าพ้ืนที่ลงเสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณบ้านนาม่วง  
                                         ม.7 เลยทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลา     
                                        ของสัญญาจ้างงานอยู่ครับ  

                                             ทั้งนี้ถนนทั้งสามช่วงนี้ผมได้หารือกับทางคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี                
                                       ว่าจะมีการติดตั ้งป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจร ราวกันตก เส้นทางม้าลาย                 
                                    และอื ่นๆ เพื ่อแจ้งเตือนในการขับขี่บนถนนสายหลักนี ้ อันจะเป็นการสร้าง              
                                        ความระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที ่ตำบลเมืองลี                   
                                   ท ั ้ งน ี ้ช ่วงน ี ้ถนนย ังไม ่ ได ้ร ับการส ่งมอบก ็ต ้องขอฝากทาง ผ ู ้นำท ้องที่                       
                                      และสมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านท่านโปรดระมัดระวัง 
                                       ในการขับขี่ด้วยนะครับ  

                             อีกเรื ่องหนึ ่งที ่อยากจะนำเรียนให้ที ่ประชุมทราบคือ ผมได้เข้ าร่วม                
                                       รับการฝึกอบรมพัสดุที ่โรงแรมเทวราช ใจความสำคัญอีกเร ื ่องหนึ ่งก็คือ                
                                      สมาชิกสภาฯ สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ แต่จะเป็นฐานะ 
                                   กรรมการเท่านั้น ในส่วนประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนจะต้องเป็น  
                                         ข้าราชการครับ จึงนำเรียนมาให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน 

นายมนัส  ถาธิ    ขอฝากทางผู้นำท้องที่และสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาการขาด
รองนายก อบต.เมืองลี             แคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้งและปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยนะครับ  
                                   โดยจัดทำเป็นโครงการแล้วเสนอมาให้อบต.เมืองลี บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  
                                    เพ่ือให้การช่วยเหลือและพัฒนาต่อไป  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอแจ้งที ่ประช ุมได ้ร ับทราบถึงความคืบหน้าโครงการก ่อสร ้าง                     
เลขานุการสภาฯ                มีรายละเอียดดังนี้ครับ 

                                              1.โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง อบต.เมืองลี ตอนนี้ผู ้รับเหมา               
                                     ได้ลงพื้นที่ดำเนินการแล้ว  

                                                  2 . โ ค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง ถ น น ท า ง เ ข ้ า บ ้ า น อ า จ า ร ย ์ ย อ ด ยิ่ ง                              
                                    (ถนนข้างหอประชุมหมู่บ้านนาม่วง ม.7) ผู้รับเหมาลงพื้นที่ดำเนินการแล้ว 

                                               3.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหมู ่ที ่ 5 ตอนนี้กำลังกำหนด                   
                                    จุดดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆอยู่ครับ โดยผู้รับเหมาคือ ช่างแดง  

                                                 4.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านน้ำอูน ม.1 ขอให้สมาชิกสภาฯ                  
                                        ได้แจ้งประชาชนว่าจะดำเนินการ ณ จุดใดจะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่ผู ้รับเหมา  
                                      ดำเนินการก่อสร้างครับ 

                                                                                   / นายธวัชชัย............ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   อย่างที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งไป ขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน    
ประธานสภาฯ                    และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยประสานและสร้างความเข้าใจไปยังประชาชน             
                                        ในหมู่บ้านท่านเพื่อความสะดวกและไม่มีปัญหาในการก่อสร้างครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี      

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

 

ปิดประชุม     เวลา 12.30 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 
 

 


