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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดอืน พฤษภาคม 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 2/2564 ครั้งที่ 1 และได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ในอนาคต
จะต้องของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณโดยตรงในปี 2566 หลังจากนั้น ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.ขอแจ้งที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับประกาศสภาองค์การบร ิหาร                   
ประธานสภาฯ                 ส ่วนตำบลเม ืองล ี  เร ื ่องการกำหนดสม ัยประช ุมสภาองค ์การบร ิหาร                        
                                      ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                 1.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 

                                                   สมัยที่ 1/2564 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 

                                                     สมัยที่ 2/2564 วันที่ 16-30 พฤษภาคม 2564 

                                                           สมัยที่ 3/2564 วันที่ 10-24 สิงหาคม 2564 

                                                     สมัยที่ 4/2564 วันที่ 16-30 ธันวาคม 2564 

                                               2.สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 

                                                            สมัยที่ 1/2565 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565  

                        ในการประช ุ มคร ั ้ งน ี ้ จ ะ เป ็ นการประช ุ มสภาฯ  สม ั ยสามัญ                              
                                      สม ัยท ี ่  2/2564 กำหนดระยะเวลา 15 ว ัน ระหว ่างว ันท ี ่  16 -30                      
                                       พฤษภาคม 2564 ครับ 

     1.2.เรื่องต่อไปผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
                                         ของตำบลเมืองลีตามข้อมูลจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูล 
                                     แยกรายพ้ืนที่ ระดับตำบล/แขวง ข้อมูลเดือนเมษายน 2564  

    หมู่ที่บ้าน      ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

                                  บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 196  167  363  

                               บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 106  106  212 

                                 บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 178  197  375 

                                  บ้านนาคา หมู่ที่ 4 196  181  377 

                          บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 74  81  155 

 
                                     / บ้านน้ำแขว่ง.............. 
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                                 บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 170  166  336 

                                        บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7     74  64  138 

                        รวมทั้งหมด 994  962  1,956  

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุม ผมขอเพิ่มเติมประเด็นจำนวนประชากรตำบลเมืองลี     
เลขานุการสภาฯ                ซึ ่งมีความน่าเป็นห่วงมากๆสำหรับจำนวนประชากรที ่ ไม่ถ ึง 2 ,000 คน                 
                                        เพราะจะไม่เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้ง อีกทั้งใกล้จะเลือกตั้งท้องถิ่น (อบต.)                
                                        ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองท ี ่ม ีหน ้าท ี ่ ในการสำรวจ                        
                                        และจัดทำทะเบียนประชากรของทั ้งประเทศจะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว 
                                     แน ่นอน ซ ึ ่ ง จะม ีผลให ้ ในอนาคตที่ ม ีความเป ็นไปได้ ว ่ าตำบลเม ืองลี                           
                                   อาจจะถูกยุบรวมเข้ากับตำบลใกล้เคียง แต่ทั ้งนี ้ก็ต้ องผ่านการประชาคม                  
                                         จากประชาชนในพื ้นที ่ก่อนครับ โดยตำบลเมืองลีเราปัจจุบันนี ้เป็นตำบล                      
                                       ที่มีประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดน่านแล้วครับ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                     จังหวัดน่าน 100 แห่ง ถ้าเกิดว่ามีการยุบรวมจริงก็เห็นจะยุบรวมเข้ากับ    
                                        ตำบลปิงหลวงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน แต่ถ้าไม่ยุบรวมก็จะต้องดูว่าสามารถยกระดับ  
                                     เป็นเทศบาลตำบลเมืองลีได้หรือไม่ แต่เบื ้องต้นคงต้องขอประชาสัมพันธ์                  
                                    ให้ทางผู้นำท้องที่และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ของท่าน 
                                      ช่วยกันบอกต่อให้ญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดหรือได้ย้ายทะเบียนบ้าน  
                                       ออกนอกพ ื ้นท ี ่ ได ้ย ้ ายทะเบ ียนบ ้านกล ับมาอย ู ่ ในพ ื ้นท ี ่ตำบลเม ืองลี                              
                                      ให้เกิน 2,000 คนนะครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ก็ต้องขอฝากทุกท่านช่วยกันด้วยนะครับถือว่าทำเพ่ือตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                          1.3.เรื ่องต่อไปก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคำสั ่งการแต่งตั้ง               
                                    ของกระทรวงมหาดไทย สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้มีผลตั้งแต่ 
                                      วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีรายะเอียดดังนี้ครับ    
                            1.คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1216/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  
                                      2564 เร ื ่ องแต ่ งต ั ้ ง  ( เล ื ่ อน)  ข ้ าราชการ จำนวน 324 ราย โดยมี                           
                                       นายจรัญ ยะม่อนแก้ว รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู ้อำนวยการต้น)  
                                       อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู ้อำนวยการสูง)  
                                      อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

     2.คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 859/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  
                                    2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 152 ราย โดยมี นายรุ่งโรจน์ สะท้าน   
                                     ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน  
                                       กรมการปกครอง ให ้ ไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผ ู ้อำนวย การต ้น)                  
                                   อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  

                         / 1.4.ขอแจ้งเรื่องการจัดโครงการ............. 
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                                     1.4.ขอแจ้งเรื ่องการจัดโครงการไหว้สาผาช้าง โดยสภาวัฒนธรรม  
                                     ตำบลเมืองลี ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ผาช้าง บ้านนาหมอ   
                                   หมู่ที่ 3 ก็ถือว่าโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
ประธานสภาฯ                    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564  

                      ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม ถ้ามีข้อสังเกต  
                                         ข้อโต ้แย ้ง ข ้อซ ักถาม หร ือต ้องการให้แก้ไขเพิ ่มเต ิมเปล ี ่ยนแปลงใดๆ                        
                                        โปรดแจ้งทางเลขานุการสภาฯ  

ที่ประชุม    สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาอันสมควร               
                                        ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใดๆ ประธานสภาฯ จึงถึงว่าสมาชิกสภาฯ               
                                      ให้การเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว และดำเนินการตามระเบียบ  
                                       วาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3    ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   3.1.ติดตามผลการดำเนินโครงการการใช้จ่ายเงินสะสม   
ประธานสภาฯ             ขอเชิญฝ่ายบริหารได้นำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเชิญครับ  

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของการติดตามผลการดำเนินการโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
นายก อบต.เมืองลี                 จำนวน 6 โครงการ ที่ได้ขออนุมัติต่อสภาฯ ไปในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  
                                       สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 ขอเชิญทางกองช่างได้นำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ 
                                   ต่อไปครับ  

นายทรงเกียรติ  กองวี   เรียนที่ประชุมผมขอนำเรียนรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการ
ผอ.กองช่าง                          โครงการก่อสร้างที่ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                     1.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายหลักบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย ็น ปริมาณงาน                     
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 10.00 เมตร                  
งบประมาณ 56,600 บาท โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

                2.โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ปริมาณงาน
ขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร งบประมาณ 20 ,700 บาท                   
โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

  3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 3 และหมู่ที ่ 5 
ปร ิมาณงานขนาดความกว ้าง 0.80 เมตร ความลึกเฉล ี ่ย 0.60 -0.80 เมตร ความหนา 0.10 เมตร                          
ความยาว 10.00 เมตร  งบประมาณ 28,100 บาท โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น 

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

            5.โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านนาม่วง หมู่ที ่ 7  ปริมาณงานขนาดความกว้าง  
10*8 เมตร ความลึก 3.00 เมตร งบประมาณ 7,200 บาท โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น 

                    6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้าบ้านป่าซาง หมู่ที ่ 2 ปริมาณงานขนาดความยาว     
30 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความหนา 0.30 เมตร งบประมาณ 171 ,000 อยู่ในช่วงการทำสัญญาจ้างแต่ยัง
ไม่ได้เริ่มดำเนินการครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับโครงการที ่ใช้จ ่ายเงินสะสมทั้ ง 6 โครงการนี ้ ก็ขอฝากทาง 
ประธานสภาฯ               สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันติดตามการดำเนินการก่อสร้างด้วยนะครับ 

                        3.2.ติดตามการใช้จ ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ขอเชิญ                
                                  ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้นำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   เร ียนที ่ประชุมโครงการก่อสร ้างตามที ่ม ีในข้อบัญญัติป ี 2564                
ผอ.กองช่าง                         อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมงบประมาณเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางราคาวัสดุ  
                                      คร ุภ ัณฑ์จากราคากลางภาณิชย ์จ ังหว ัด ท ี ่จะเปล ี ่ยนแปลงท ุกๆเด ือน                     
                                    ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ส่งผลให้งบประมาณในการก่อสร้าง 
                                         โครงการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนด้วย 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมตามประเด็นที่ ผอ.กองช่างแจ้งไป ถ้าราคาของวัสดุ 
เลขานุการสภาฯ             ครุภัณฑ์อันเกี่ยวกับการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นมาราคากลางภาณิชย์ ก็อาจจะต้องมี   
                                       การเปิดประช ุมว ิสามัญ เพื ่อให้สภาท้องถิ ่นอนุม ัต ิงบประมาณเพิ ่มเติม                      
                                   ทั ้งนี ้ขอมอบหมายให้ทางนักว ิเคราะห์ฯ ในฐานะผู ้ช ่วยเลขานุก ารสภาฯ                 
                                     เตร ี ยมเอกสารขอเป ิ ดประช ุ มสภาฯ สม ัยว ิ สาม ัญไว ้ เบ ื ้ องต ้ นครั บ                             
                                     และขอให้นักวิเคราะห์ฯ ได้นำเรียนที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับรายละเอียด                        
                                     การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ                      เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ผู้นำท้องที่
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลำดับถัดไปผมขอนำเรียนให้ที ่ประชุมทราบ 
                                      เกี่ยวกับรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 มีรายละเอียด  
                                        ดังนี้ โดยผมได้นำเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล 
                                        ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (e-Plan)  ท ี ่ป ัจจ ุบ ันจะเช ื ่อมโยงกับ                          
                                     ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และระบบติดตาม 
                                    และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 

                                              / นายวีระ................  
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นายวีระ  เขื่อนคำ   จะเห็นได้ว ่าปัจจุบันระบบการจัดทำแผนและงบประมาณรวมถึง        
เลขานุการสภาฯ              การประเมินผลต่างๆ เกี ่ยวกับโครงการจะเชื ่อมโยงกันในระบบสารสนเทศ              
                                       ซึ่งทำให้มีการติดตามและตรวจสอบงบประมาณต่างๆเป็นไปได้ง่ายมากยิ ่งขึ้น  
                                   ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนและการจัดทำ 
                                       งบประมาณด้วยนะครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   จากที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอไปตามเอกสารแนบนั้น จะเห็นได้ว่า
นายก อบต.เมืองลี               หลายๆโครงการย ัง ไม ่ ได ้ดำเน ินการเน ื ่ องด ้วย 2 สาเหต ุหล ัก ด ั งนี้                                 
                                      1.ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                  
                                       ทำให ้ โครงการหลายๆโครงการท ี ่ เป ็นโครงการท ี ่ต ้องม ีการฝ ึกอบรม                            
                                         หร ือการรวมกล ุ ่มของประชาชนจำนวนมากไม ่สามารถดำเน ินการได้                          
                                    เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงเป็นการไม่ปฏิบัติตาม 
                                     แนวทางการป้องกันการแพร่บาดที่รัฐบาลกำหนด 2.ปัญหาการได้รับงบประมาณ 
                                   ที่ล่าช้า เนื่องด้วยรัฐบาลไม่จัดสรรเงินเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                     จ ึงทำให ้โครงการด ้านงานก ่อสร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐานอันเป ็นโครงการ                       
                                   ที ่ ใช ้งบประมาณจำนวนมากหลายๆโครงการไม ่สามารถดำเน ินการได้                       
                                   จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   เร ียนท ี ่ประช ุมสภาฯ สำหร ับโครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมถนน                      
ผอ.กองช่าง                          สายบ้านน้ำผึ ้งหมู ่ที ่ 3 บ้านนาหมอ ก็ต้องขอฝากทางผู ้นำชุมชน/หมู่บ้าน                     
                                      ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านของท่านด้วยว่าให้งดใช้ถนน               
                                    เส ้นด ังกล ่าวก ่อนเน ื ่องด ้วยอย ู ่ ในระหว ่างการก ่อสร ้างการเทป ูนและ                      
                                   การแข็งตัวของปูน ขอให้งดใช้ถนนเป็นเวลา 7 วันครับ 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  เร ียนท ี ่ประช ุมขอแจ ้งเร ื ่องการร ับและการปล ูกพ ันธ ุ ์กล ้ า ไม้                       
หัวหน้าสำนักปลัดฯ             สืบเนื่องมาจากวันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นวันป่าไม้โลกซึ่งทางสำนักปลัด  
                                         อบต. เม ืองล ี  ได ้ ร ับการประสานมาจากสำน ักงานป ่าไม ้จ ั งหว ัดน ่าน                      
                                       ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมปลูกกล้าไม้ โดยได้จ ัดพันธุ ์กล ้าไม้แบบคละ                      
                                     ชนิดให้ตำบลเมืองลี หมู ่บ้านละ 15 ต้น และของอบต.เมืองลี อีก 15 ต้น                  
                                     รวมเป็น 120 ต้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ  
                                       ทุกท่านหลังประชุมเสร็จช่วยไปรับพันธุ ์กล้าไม้พร้อมถ่ายรูปร่วมกันด้วยค่ะ  
                                        สำหรับสถานที่ปลูกพันธุ ์กล้าไม้เราจะปลูกกันในวันที ่ 4 มิถุนายน 2564                    
                                  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธุ์กรรมพืชตำบลเมืองลีค่ะ  

                                                    / นายวิชิต............. 
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นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนที่ประชุมผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสมัครกลุ่มองค์กร
นายก อบต.เมืองลี                ผู้ใช้น้ำ โดยสืบเนื่องจากการที่เราได้ประชุมหารือกันนอกรอบกับผู้นำท้องที่    
                                     ตำบลเมืองลี แล้วได้มีมติก่อตั ้งกลุ่มองค์กรผู ้ใช้น้ำลุ ่มน้ำลี ประกอบไปด้วย                 
                                        บ้านนาหมอ หมู ่ท ี ่  3 บ ้านนาคา หมู ่ท ี ่  4 และบ้านว ังน ้ำเย ็นหมู ่ท ี ่  5                             
                                        และกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำแขว่ง-น้ำอูน ประกอบไปด้วย บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6  
                                      บ ้านน ้ำอ ูน หม ู ่ท ี ่  1 บ ้านนาม ่วง หม ู ่ท ี ่  7 และบ ้านป ่าซาง หม ู ่ท ี ่  2                           
                                       โดยลำดับถัดไปผมขอเชิญท่านกำนันตำบลเมืองลี ได้กล่าวถึงความสำคัญ                   
                                    และประโยชน์ของการก่อตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ เชิญครับ 

นายจำนง  คำฤทธิ์   เรียนที่ประชุมผมขอกล่าวถึงที่มาที่ไปและประโยชน์ของ องค์กรผู้ใช้น้ำ 
กำนันตำบลเมืองลี                  มีรายละเอียดดังนี้องค์กรผู้ใช้น้ำเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลธรรมดา  
                                        หรือนิติบุคคล ที ่ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู ่ในเขตลุ ่มน้ำเดียวกัน                    
                                          จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา  
                                       การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

                                                ประโยชน์ขององค์กรผู้ใช้น้ำก็คือ การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำจะเป็นกลไก 
                                    สำคัญที่รัฐบาลสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาร่วมแก้ปัญหา                  
                                      น้ำท่วม-น้ำแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

                        สำหรับเอกสารประกอบการรับสมัครกลุ ่มองค์กรผู ้ใช้น้ำลุ ่มน ้ำลี           
                                       อันประกอบด้วยบ้านนาคา ม.4 บ้านนาหมอ ม.3 และบ้านวังน้ำเย็น ม.5                  
                                         ผมได้รวบรวมไว ้แล ้วพร ้อมที ่จะส ่งให ้น ักว ิเคราะห์ฯ ได ้ใช ้เป ็นเอกสาร  
                                    ประกอบการสมัครกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนที ่ประช ุมสำหร ับผมขอแจ้งให ้ท ี ่ประช ุมร ับทราบเกี ่ยวกับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           กระบวนการรับสมัครก่อตั ้งกลุ ่มองค์กรผู ้ใช้น้ำ โดยที ่ผมได้เข้าร่วมประชุม 
                                     พร้อมกับทางท่านนายกฯ และท่านรองนายกฯ ที ่หอประชุมอำเภอนาหมื่น                 
                                         โดยมีที่ว่าการอำเภอนาหมื่นโดยท่านนายอำเภอนาหมื่น และอุทยานแห่งชาติ   
                                         ขุนสถานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและสร้างความรู ้ความเข้าใจ                     
                                     ในการยื ่นจัดตั ้งกลุ ่มองค์กรผู้ ใช้น้ำในพื้นที ่อำเภอนาหมื่น ซึ ่งการยื ่นจัดตั้ง                  
                                     กล ุ ่มองค ์กรผ ู ้ ใช ้น ้ำ ได ้กำหนดให ้กล ุ ่มบ ุคคลธรรมดา (กล ุ ่มเกษตรกร)                          
                                     หรือนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่รวมตัวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย  
                                       ต้องต ั ้งต ัวแทนไปยื ่นคำขอจดทะเบียนก่อต ั ้งองค์กรผ ู ้ ใช ้น ้ำต ่อ สทนช.                          
                                   ในฐานะนายทะเบียน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการยื่นจัดตั้งกลุ่มองค์กร 
                                   ผู้ใช้น้ำสามารถยื่นจัดตั้งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.ยื่นจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ                 
                                        ในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://twuo.onwr.go.th 2.ยื่นจัดตั้งกลุ่มองค์กร    
                                      ผู้ใช้น้ำด้วยตนเองที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  3.ยื่นจัดตั้งกลุ่มองค์กร                  
                                        ผู้ใช้น้ำโดยไปรษณีย์ ส่งที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

                                                            / ทั้งนี้ทางอุทยาน.............. 

http://twuo.onwr.go.th/
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                                  ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติขุนสถาน โดยหัวหน้าต่อพงษ์ ได้แจ้งว่าควรยื่นจัดตั้ง 
                                         กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ               
                                     จะได้รับการอนุมติโดยเร็ว และมีผลให้กลุ ่มองค์กรผู ้ใช้น้ำมีสิทธิประโยชน์                   
                                    ดังนี้ 1.สิทธิในการเสนอรายชื่อสมาชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือก             
                                     เป ็นกรรมการล ุ ่มน้ำ 2.ส ิทธ ิท ี ่จะเสนอแนะ ให ้ข ้อม ูลหร ือความเห็นต่อ 
                                       คณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำตามหน้าที่   
                                     และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ 3.กรรมการลุ่มน้ำที่เป็นผู้แทนขององค์ กร 
                                      ผู ้ใช้น้ำมีสิทธิได้ร ับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู ้แทนคณะกรรมการลุ ่มน้ำ                
                                   ในคณะกรรมการทร ัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ร ่วมกับบร ิหารจ ัดการ                 
                                     ทรัพยากรน้ำในระดับประเทศต่อไป  

                                            โดยทางอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครอง 
                                     ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยเป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อยื่นจัดตั้งองค์กรผู้ ใช้น้ำ  
                                       ให้กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ  
                                         ให้รวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอจัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำลี  
                                       และกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำแขว่ง-น้ำอูน ดังนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำท้องที่  
                                         และสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เร่งรัดรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้ส่งให้ผมภายใน                
                                    วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 13.30 น. เพื่อที่ผมจะได้ยื่นจัดตั้ง 
                                   กลุ ่มองค์กรผู ้ใช้น้ำให้ท่านผ่านระบบออนไลน์ในเสร็จสิ ้นก่อนวันอาทิตย์                       
                                      ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยเอกสารที่ท่านจะต้องนำเอามาให้ผมก็มีแบบคำขอ 
                                        จัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 
                                       สมาชิกกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ (รายละเอียดแบบคำขอจัดตั้งฯ ตามเอกสารแนบท้าย) 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  เรียนที่ประชุมดิฉันขอนำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับสรุปแบบคำร้องเรื่องราว
หัวหน้าสำนักปลัดฯ              ร้องทุกข-์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ  

ลำดับ ว/ด/ป คำร้อง จำนวน หมู่บ้าน แผนการดำเนนิงาน 
1 12/11/2563 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
2 27/11/2563 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด น้ำอูน ดำเนินการเสร็จสิ้น 
3 30/11/2563 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
4 7/12/2563 ขอความอนุเคราะห์ขยายแนวเขตไฟฟ้าในชุมชน 4 จุด น้ำอูน ดำเนินการเสร็จสิ้น 
5 28/12/2563 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด น้ำอูน ดำเนินการเสร็จสิ้น 
6 28/12/2563 ขอความอนุเคราะห์ขยายแนวเขตไฟฟ้าในชุมชน 1 จุด นาคา ดำเนินการเสร็จสิ้น 
7 11/1/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาม่วง ดำเนินการเสร็จสิ้น 
8 15/2/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ

เพ่ิมจุดไฟฟ้าสาธารณะ 
3 จุด นาคา ดำเนินการเสร็จสิ้น 

9 15/2/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ
เพ่ิมจุดไฟฟ้าสาธารณะ 

5 จุด นาม่วง ดำเนินการเสร็จสิ้น 

                                                                      / ตาราง (ต่อ)....... 
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ลำดับ ว/ด/ป คำร้อง จำนวน หมู่บ้าน แผนการดำเนนิงาน 
10 23/2/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

และเพ่ิมจุดไฟฟ้าสาธารณะ 
5 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 

11 16/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
12 16/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ขยายแนวเขตไฟฟ้าใน

ชุมชน 
2 จุด น้ำอูน ดำเนินการเสร็จสิ้น 

13 22/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 2 จุด นาคา ดำเนินการเสร็จสิ้น 
14 22/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด วังน้ำเย็น ดำเนินการเสร็จสิ้น 
15 22/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 2 จุด ป่าซาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 
16 22/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 5 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
17 23/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงเอียง 1 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
18 24/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า 1 จุด ป่าซาง อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
19 25/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ขุดสระน้ำเพ่ือการเกษตร 1 จุด นาม่วง อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
20 29/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาม่วง ดำเนินการเสร็จสิ้น 
21 29/3/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3 จุด น้ำอูน ดำเนินการเสร็จสิ้น 
22 1/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถังพักน้ำ - น้ำอูน อยู่ในระหว่างการสำรวจ 
23 6/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ต่อเติมสันพนังให้สูงขึ้น 1 จุด นาม่วง อยู่ในระหว่างการสำรวจ 
24 7/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพนัง คสล.   

หลังบ้าน 
1 จุด นาหมอ ไม่สามารถดำเนินการได้ 

25 7/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ทำฝาปิดรางระบายน้ำ
และเทท้องร่องให้น้ำไหล่สะดวกข้ึน 

1 จุด นาม่วง อยู่ในระหว่างการสำรวจ 

26 19/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
27 23/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกเปิดทางน้ำบริเวณ

ลำน้ำแขว่งติดบ้านนางจันดี ตรีโสภณ 
1 จุด ป่าซาง อยู่ในระหว่างการสำรวจ 

28 23/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถังพักน้ำ 29 จุด ป่าซาง อยู่ในระหว่างการสำรวจ 
29 23/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเทปูนทับหลุม   

ที่ชำรุด 
1 จุด ป่าซาง อยู่ในระหว่างการสำรวจ 

30 28/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง     
แรงต่ำ 

1 จุด โครงการ
หลวง 

ได้ประสานไฟฟ้านาหมื่น
เพ่ือดำเนินการแล้ว 

31 29/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงแรง
ต่ำบริเวณบ้านนายสุขสันต์ ฐานะ 

1 จุด น้ำอูน ได้ประสานไฟฟ้านาหมื่น
เพ่ือดำเนินการแล้ว 

32 29/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง     
แรงต่ำ 

1 จุด ป่าซาง ได้ประสานไฟฟ้านาหมื่น
เพ่ือดำเนินการแล้ว 

33 29/4/2564 ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมจุดไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด ป่าซาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 
34 29/4/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาหมอ ดำเนินการเสร็จสิ้น 
35 8/5/2564 ขอความอนุเคราะห์ท่อ PVC ในการเดินท่อ

น้ำประปา 
1 จุด นาคา อยู่ในระหว่างการสำรวจ 

 

 

                                                          / ตาราง (ต่อ)........ 
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ลำดับ ว/ด/ป คำร้อง จำนวน หมู่บ้าน แผนการดำเนนิงาน 
36 13/5/2564 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ถนนนาคา-น้ำแขว่ง บริเวณบ้านนายอุดม 
มาอ่ิน 

1 จุด น้ำอูน อยู่ในระหว่างการสำรวจ 

37 13/5/2564 ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพ่ือการสัญจรและขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตร 

1 จุด น้ำแขว่ง อยู่ในระหว่างการสำรวจ 

38 13/5/2564 ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำน้ำแขว่งบริเวณ
หัวสะพานบ้านหล่ายและซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายท้าย ปิงจันดี 

2 จุด น้ำแขว่ง อยู่ในระหว่างการสำรวจ 

39 13/5/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณบ้านนางสมบูรณ์ ทิพย์กุมาร 

2 จุด ป่าซาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 

40 17/5/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 จุด นาคา ดำเนินการเสร็จสิ้น 
41 27/5/2564 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนภายใน

หมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
1 จุด นาม่วง รับเรื่องและอยู่ในระหว่าง

การสำรวจ 
 

นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว   ขอแจ้งที ่ประช ุมได ้ร ับทราบเกี ่ยวกับการตรวจถังเก ็บน้ำขอให้                          
รองนายก อบต.เมืองลี         ผู ้นำหมู ่บ้านและสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งให้ประชาชนใส่น้ำให้เต็มถังเก็บน้ำ               
                                        เพื ่อรอให้กรรมการและเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องลงพื ้นที ่ตรวจรับงานก่อสร้าง                
                                  ถังเก็บน้ำนะครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมผมขอเพิ ่มเติมประเด็นที ่ท่านรองนายกฯ ได้แจ้งไป     
เลขานุการสภาฯ                     สำหรับการก่อสร้างและการตรวจรับถังเก็บน้ำผมได้สอบถามและได้ปรึกษา              
                                 ทาง อบต.ป ิงหลวง ว ่าถ ้าม ีถ ั งจำนวนมากก ็ควรท ี ่จะจ ้า งซ ่อมแซมถัง                         
                                         เพ่ือเร่งรัดและได้ถังเก็บน้ำมาใช้ก่อนช่วงฤดูฝน  

                       สำหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขอให้เขียนแบบคำร้องด้วยเพราะ  
                                   จะได้ใช้เป็นเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง  

     การร้องทุกข์-ร้องเรียนจะต้องประเมินดูประเด็นดังนี ้ ประเด็นแรก 
                                   ความจำเป็นเร ่งด ่วน ประเด ็นที ่สองคือต ้องด ูว ่าม ีโครงการในแผนและ                       
                                          มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติหรือไม่ ประเด็นที่สามต้องประเมินดูว่าอยู่ใน 
                                        อำนาจหน้าที ่ตามกฎหมายกำหนดให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นและองค์กรปกครอง                
                                   ส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างเช่นถ้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ที่สาธารณะ 
                                         ก็ไม่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                       ดำเน ินการได ้ จ ึงไปดำเน ินการให้ตามคำร ้องไม ่ได ้นะคร ับ  ถ ้าเก ิดทาง                        
                                       ท่านสมาช ิกสภาฯ ก ็สามารถเข ียนใบคำร ้องท ุกข์ -ร ้องเร ียน พร ้อมทั้ง                      
                                        ถ่ายภาพประกอบ และสามารถติดต่อสอบถามที ่สำนักงาน อบต.เมืองลี                       
                                        ได้ภายใน 7 วัน นะครับ  
                                                                    / นายพงศกร........... 
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นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุม ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน            
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           อันเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดน่าน                 
                                      ที่ นน 0023.3/ว2196 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรร 
                                       งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเง ินอ ุดหนุน                           
                                      เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ                 
                                      ด้านสาธารณสุข ตามความจากในหนังส ือโดยสรุปแล้วทางกรมส่งเสริม                     
                                        การปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                                      พ.ศ.2564 แผนงานย ุทธศาสตร ์ส ่ ง เสร ิมการกระจายอำนาจให ้แก่                              
                                        องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น งบเงินอุดหนุน เง ินอุดหนุนทั ่วไป สำหรับ                     
                                   การดำเน ินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำร ิด ้ านสาธารณสุข                                   
                                      เพ ื ่อจ ัดสรรให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น เ พ ื ่อให ้ เป ็นค ่าใช ้จ ่ าย                            
                                      ในการสน ับสน ุนการดำเน ินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ                            
                                         ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 20,000 บาท 

               โดยจังหวัดน่านได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้              
                                   1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบข้อมูล 
                                       การจัดสรรงบประมาณกับจำนวนหมู ่บ ้าน/ช ุมชน หากข้อมูลไม่ถ ูกต ้อง                         
                                   ให้ยืนยันข้อมูลและรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน  
                                       ผ่านทางไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ Localnan.3@gmail.com ภายในว ันที่                     
                                     31 พฤษภาคม 2564 เพื ่อรวมรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                  
                                         ทราบต่อไป 2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้สำนักงานส่งเสริม                                 
                                       การปกครองท ้องถ ิ ่นจ ั งหว ัดน ่ านทราบทางไปรษณีย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
                                        Localnan.3@gmail.com ตามแบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณฯ  

นายมนัส  ถาธิ    ขอให้หมู ่บ้านวางแผนและดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นไปตาม                 
รองนายก อบต.เมืองลี           งบประมาณด้วยเนื่องจากเป็นงบประมาณตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                 
                                       ถ้าหมู่บ้านใดไม่ต้องการทำก็ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทาง อบต.เมืองลี                
                                         จะได้ทำเรื่องคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมฯ ต่อไปครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขอเพิ่มเติมประเด็นที่รองมนัสได้กล่าวไปนะครับก็ต้องขอฝากทาง
เลขานุการสภาฯ              ผู ้นำหมู ่บ ้านได้ให้ความสำคัญ การวางแผนและการดำเนินการ โครงการ 
                                         พระราชดำริด้านสาธารณสุขจริงด้วยโดยเฉพาะในเรื ่องของการตรวจสอบ                 
                                         การดำเนินการด้วย ทั้งนี้ต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญและความถูกต้องของการ                
                                     ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุนเข้ามานะครับ  

นายวิชิต  บัตริยะ   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้ชี้แจงโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ
นายก อบต.เมืองลี                  งานพระราชดำริด้านสาธารณสุข ว่ามีจำนวนกี ่โครงการให้หมู ่บ้านได้เลือก                 
                                 เพ่ือดำเนินการตามความต้องการ เชิญครับ 

                              / นางสาวปรียกาญ........... 

mailto:Localnan.3@gmail.com%20ภายใน
mailto:Localnan.3@gmail.com
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นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  สำหรับจำนวนโครงการที่อยู ่ในโครงการพระราชดำริที่ เกี ่ยวข้องกับ            
หัวหน้าสำนักปลัดฯ                งานด้านสาธารณสุข ที่มีให้หมู่บ้านได้เลือกเพื่อดำเนินการ อ้างอิงตามแนวทาง  
                                   ประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั ่วไป             
                                     ด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ                       
                                       พ.ศ.2561 เป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                    
                                        ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังต่อไปนี้ 

                        1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  
     2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
      3.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
                                      สยามบรมราชกุมารี   
                                        4.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ 
                               รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                          5.การส ่งเสร ิมโภชนาการและส ุขภาพอนาม ัยแม ่และเด ็กของ                    
                                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                 6.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
                                      สยามบรมราชกุมารี  
                     7.การควบคุมโรคมาลาเร ีย ของสมเด ็จพระเทพรัตนราชส ุดาฯ                  
                                     สยามบรมราชกุมารี  
                      8.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ 
                                    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                    9. โครงการตรวจส ุขภาพเคล ื ่ อนท ี ่  สม เด ็ จพระ เจ ้ าล ู ก เธอ                              
                                 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
               10.โครงการช ่วยลดการต ิดเอดส ์จากแม ่ส ู ่ล ูกสภากาชาดไทย                       
                                      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
                            11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  
                                        (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
                                      สิริวัฒนาพรรณวดี   
                               หรือโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งนี้ต้องขอฝาก   
                                        ทางท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน  
                                         ท่านจะต้องเป ็นผ ู ้ข ับเคล ื ่อนโครงการเองหร ือจะมอบหมายให้ใครหรือ                   
                                         หน่วยงานใดดำเนินการก็ได้ โดยงบประมาณ 20 ,000 บาท ดังกล่าวจะต้องมี 
                                    การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และจำนวนผู ้เข้าร่วมอย่างเหมาะสม                   
                                        ตามงบประมาณเงินอุดหนุนนั้นจัดสรรให้คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านโดยตรง  
                                      ท่านจะต้องนำเอาไปดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเท่านั้น 
                                      จะนำไปดำเนินการอย่างอ่ืนไม่ได้   
                                              / ดังนี้จึงขอให้................... 
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                                        ด ังน ี ้จ ึ งขอให ้หม ู ่บ ้ านได ้หาร ือก ันแล ้วนำส ่ง เอกสารโครงการ 
                                      พระราชดำริด้านสาธารณสุข ที ่คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านมีมติเห็นชอบ                 
                                       ที ่จะดำเน ินการส ่งให ้ อบต.เม ืองล ี ภายในว ันที ่  30 มิถ ุนายน 2564                    
                                       เมื ่อหมู ่บ้านส่งเอกสารโครงการครบถ้วนแล้ว อบต.เมืองลี ก็จะเบิกจ่าย 
                                     งบประมาณเข้าบัญชีของคณะกรรมการกลางพัฒนาหมู่บ้าน 

นายศิริโชค  นวลแขว่ง   เรียนที่ประชุม ผมนายศิริโชค  นวลแขว่ง สมาชิกสภาฯ บ้านน้ำแขว่ง 
สมาชิกสภาฯ ม.6               หมู่ที่ 6 และในฐานะรองประธาน อสม.ตำบลเมืองลี ขอแจ้งว่า ณ สถานการณ์  
                                   ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ทาง  
                                         อสม.ตำบลเมืองลี ในฐานะหน่วยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ               
                                       ด้านสาธารณสุขของแต่ละหมู ่บ้านไม่สามารถดำเนินการจัดการฝึกอบรม                     
                                    ที ่มีประชาชนหรือผู ้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากได้ ทาง อสม.จึงหารือกันว่า                   
                                    รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายก่อนจะดำเนินการ แต่ถ้ากระบวนการ 
                                       อุดหนุนเงินงบประมาณ ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีการเบิกจ่าย                
                                         และรายงานผมจะได้นำเร ื ่องด ังกล ่าวไปแจ้งให ้ทาง อสม.ตำบลเมืองลี                            
                                       ได้หารือและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของแต่ละหมู่บ้าน     
                                         ในรูปแบบและตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอสอบถามทางหัวหน้าสำนักปลัดฯ ว่าการจัดฝึกอบรมอันเกี ่ยวกับ          
เลขานุการสภาฯ                    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขนั้นขัดกับแนวทางการควบคุมและป้องกัน  
                                       การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทางจังหวัดวางมาตรการไว้หรือไม่ 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด          เรียนท่านปลัดฯ ในส่วนของการจัดอบรมตามโครงการพระราชดำริ         
หัวหน้าสำนักปลัดฯ             ด้านสาธารณสุข ทางจังหวัดน่านไม่ได้ห้าม แต่ถ้าจะจัดก็ต้องมีมาตรการ                
                                    และแนวทางในการจัดโดยผ่านการประเมินและอนุญาตจากนายอำเภอ                   
                                       ทั้งนี ้ถ้ามีจำนวนผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเกิน 50 คน ขึ ้นไปจะให้ทาง รพสต.  
                                    ประเมินความเสี่ยงก่อนการจัดอบรม 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ลำดับต่อไปผมขอชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการพระราชดำริ
เลขานุการสภาฯ                ด้านสาธารณสุข ในส่วนของการเบิกจ่ายและการขับเคลื่อน  

     1.คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเสนอโครงการจัดทำเอกสารมาให้ อบต. 
                                  โดยให้ทำเอกสารจำนวน 2 ชุด ให้หมู่บ้านเก็บไว้ 1 ชุด และให้ อบต.เก็บไว้                  
                                        1 ชุด 

     2.จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงระหว ่าง อบต.ผ ู ้อ ุดหน ุนงบประมาณ                    
                                      และคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้รับงบประมาณ 

     3.ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 
                         ดำเนินการตามโครงการ 

                                / 4.รายงานผลการดำเนิน............ 
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                              4.คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ ้านรายงานผลการดำเน ินโครงการ                  
                               ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

     5.อบต.รวบรวมแล้วตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานผล 
                                   การดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แล้วรายงานให้จังหวัดต่อไป 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  ด ังน ี ้จ ึงขอเอกสารโครงการภายในว ันที ่  11 ม ิถ ุนายน 2564                     
หัวหน้าสำนักปลัดฯ             เมื่อได้เอกสาร วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ทางอบต.เมืองลี จะตรวจเอกสาร 
                                        ให้ถ้าครบถ้วนและถูกต้องก็จะนำส่งกองคลังเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้  
                                       คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป กระบวนการทั ้งหมดจะเสร็จสิ ้นภายใน              
                                    เดือนมิถุนายน 2564 ค่ะ 

นายมนัส  ถาธิ    อยากให้เงินงบประมาณเข้าอยู่ในบัญชีของคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
รองนายก อบต.เมืองลี          โดยเร ็วและขอฝากให ้คณะกรรมการพ ัฒนาหม ู ่บ ้านทยอยดำเน ินการ                     
                                 ตามโครงการและรายงานให้อบต.เมืองลี มิใช่เร ่งดำเนินการตามโครงการ                 
                                 ใกล้ช่วงสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายน 2564 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับลำดับถัดไปผมมีเรื ่องจะแจ้งให้ที ่ประชุมรับทราบเกี ่ยวกับ
ประธานสภาฯ                   ขอบเขตการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือการแพร่ระบาด 
                                     ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   วันนี้ไม่มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับจึงขอข้ามไปยังระเบียบวาระ   
ประธานสภาฯ                    ที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนอหรือไม่ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายมนัส  ถาธิ    เรียนที่ประชุมผมขอแจ้งเรื่องการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองรอง
นายก อบต.เมืองลี               ตำบลเม ืองล ี  เน ื ่ องด ้วยผมได ้ร ับข ่ าวมาจากประชาชนตำบลเม ืองลี                            
                                     และผู ้มีที ่ศรัทธาจำนวนมากอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                   ดำเนินการก่อสร้างเสาและศาลหลักเมืองตำบลเมืองลี ภายในปีนี้ โดยทางชุมชน/ 
                                     หมู่บ้านจะมเีงินสมทบเพื่อดำเนินการอีก 20,000 บาท จึงอยากจะขอความเห็น 
                                  ที่ประชุมเก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าว 

ที่ประชุม    จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้เงิน 20,000 บาทขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนแล้ว 
                                       เมื่องบประมาณจากส่วนกลางโอนเข้าสู่ อบต.เมืองลี ก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว   การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและ                
รองนายก อบต.เมืองลี               เป็นไปตามแบบและงบประมาณแบบดำเนินการครั้งเดียวเสร็จสิ้นไปนะครับ 

                                                  / นายวีระ................ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอแจ้งให ้ท ี ่ประช ุมร ับทราบว ่าโครงการก่อสร้างศาลหลักเม ือง                 
เลขานุการสภาฯ             ตำบลเมืองลี มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.เมืองลี และในข้อบัญญัติ  
                                    งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 งบประมาณที ่ต ั ้ งไว ้ 250 ,000 บาท                   
                                    ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างก็ควรจะเป็นไปตามกระบวนการทางงบประมาณ  
                                          และรูปแบบงานก่อสร้าง สำหรับสถานที่ก่อสร้างก็เห็นจะเป็นลานด้านหน้า     
                                      อบต.เมืองลี ครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนที่ประชุมผมมีแนวทางในด้านการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ตำบล
นายก อบต.เมืองลี               เมืองลี โดยการจัดหาเตาเผาขยะขนาดเล็ก ในราคาเตาเผาละ 250 ,000 บาท  
                                    โดยผมได้หาข้อมูลและได้ปรึกษากับทางอบต.น้ำพาง และอบต.บ่อเมือง                
                                      อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าวก็ได้ประสบปัญหา                
                                     คือไม่ม ีสถานที ่กำจ ัดขยะเน ื ่องจากติดการขออนุญาตใช ้พ ื ้นที ่ป ่าสงวน                    
                                         และป่าอุทยานเช่นกันกับเรา จึงได้จัดหาเตาเผาขยะขนาดเล็กมาทดแทน                  
                                และใช้ในการกำจัดขยะได้เป็นอย่างดี ลำดับถัดไปจะขอนำเสนอตัวอย่าง                  
                                   เตาเผาขยะขนาดเล็กให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้  

                                               รูปภาพตัวอย่างเตาเผาขยะขนาดเล็ก 1  

 

 

                                  / รูปภาพตัวอย่าง............... 
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                  รูปภาพตัวอย่างเตาเผาขยะ 2 

 

 

 

                                        / นายวิชิต............. 
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นายวิชิต  บัตริยะ               โดยเตาเผาขยะขนาดเล็กดังกล่าวจะเป็นเตาเผาไร้ควัน ซึ ่งนี ่เป็น                    
นายก อบต.เมืองลี       แค่รูปตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับสินค้าจริงจะต้องติดต่อทางผู้จัดจำหน่าย   
                                    อีกที ผมอยากจะขอเสนอให้เราได้ไปดูงานที่ อบต.น้ำพางและอบต.บ่อเมือง                
                                 อ.แม่จริม โดยมีตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน และอบต.เมืองลี ร่วมกัน 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านการจัดการขยะคือ นักพัฒนาชุมชน
เลขานุการสภาฯ               เบื้องต้นผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 

     1.สำรวจข้อมูลขยะในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

     2.มีการจัดประชาคมเพ่ือมีฉันทามติในแนวทางเดียวกับนโยบายการ 
                        จัดการขยะของผู้บริหารท้องถิ่น 

     3.จัดหาสถานที่ติดตั้ง 

     4.การประเมินผลได้-ผลเสียของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ 

จ.อ.วชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะ ผมได้ไปประชุม 
นักพัฒนาชุมชนฯ             ที่จังหวัดน่าน แล้วทางจังหวัดมีแนวทางคือไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
                                 ขุดหลุมขยะเพิ ่มแต่ให้หาวิธีการกำจัดขยะให้รูปแบบอื่นแทน เราจึงต้องหา              
                                 แนวทางการจัดการขยะแนวทางอ่ืน เช่น กรณีขยะเปียกให้ประชาชนคัดแยก  
                                    และนำไปใส่ในบ่อขยะเปียกที่มีฝาปิด ส่วนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อให้นำมา 
                                     ใส่ไว้ในจุดเก็บขยะอันตรายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขยะติดเชื้อน่าจะ  
                                 เป็นหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ที่จะเป็นผู้เก็บรวบรวมให้แต่สำหรับขยะแห้ง 
                                   และขยะทั ่วไปเราจะหาวิธ ีกำจัดโดยการหาเตาเผาขยะเพื ่อจ ัดการขยะ                    
                                  ในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ก็ต้องเป็นเตาเผาไร้ควัน                   
                                   เพื ่อลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษทางอากาศอันกระทบ               
                                      ต่อประชาชนด้วยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะจัดหาเตาเผาขยะก็ต้องสำรวจความเห็น 
                                       ของประชาชนและประเมินผลได้ผลเสียของประชาชนเหมือนกับที่ท่านปลัดฯ                
                                       ได้กล่าวไปครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือเร ื ่องการไปดูงานเตาเผาขยะขนาดเล็ก ณ อบต.น้ำพาง                  
                                       และอบต.บ่อเมือง อ.แม่จริม เป็นเวลาอันสมควรแล้วได้ข้อสรุปว่า จะให้มีตัวแทน 
                                    ของผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกสภาฯ หมู่บ้านละ 2 คน รวมกับผู้บริหารท้องถิ่น  
                                      และเจ้าหน้าที ่ อบต.เมืองลี รวมแล้วไม่เกิน 12 คน การเดินทางใช้รถตู้                  
                                      ของ อบต.เม ืองล ี ว ันที ่จะไปดูงานจะเป็นช่วง 1 -15 มิถ ุนายน 2564                   
                                      ทั้งนี้ต้องประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งเสียก่อนว่าสะดวก 
                                    จะให้เข้าไปดูงานหรือไม่ แล้วสะดวกวันไหน  

นายกฤษกรณ์  สิทธิ   เร ียนที ่ประชุมลำดับถัดไปขอแจ้ งให้ที ่ประชุมรับทราบเกี ่ยวกับ               
นักวิชาการพัสดุฯ                ความคืบหน ้าการจ ัดซ ื ้อรถยนต ์ส ่วนกลาง ม ีความค ืบหน ้าด ังต ่อไปนี้  
                                                                               / ณ ขณะนี้............ 
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                                        ณ ขณะน ี ้ อย ู ่ ใ นช ่ ว งกา รพ ิ จ า รณาผลการย ื ่ น อ ุ ท ธ รณ ์ ขอ ง          
                                 หจก.ตั ้งจิตนุสรณ์ เซลล์แอนเซอร์ว ิส อันเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรถยนต์                  
                                  ยี่ห้อฟอร์ด ที่ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน  
                                     เพื ่อให้ อบต.เมืองลี พิจารณาคุณลักษณะของรถยนต์ส ่วนกลางตามที ่ ได้                  
                                     ประกาศไปใหม ่ โดยให ้ เหต ุผลว ่าประกาศด ั งกล ่าวของ อบต. เม ืองลี                       
                                         ไม่เป็นธรรมกับตนเอง และมีการกีดกันทางการประกวดราคาจึงไม่โปร่งใส              
                             และเข้าข่ายการล็อคสเปครถยนต์ส่วนกลาง โดยเรื ่องดังกล่าวได้มาเข้าสู่ 
                                     กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ -ร้องเรียน 
                                  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และได้พิจารณาว่าประกาศของทาง               
                                    อบต.เมืองลี มิได้เป็นการล็อคสเปค และได้กำหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนแล้ว  
                                     โดยเฉพาะการกำหนดว่าต้องการรถยนต์เกียร์ธรรมดาเท่านั้น รวมทั้งเหตุผล             
                                   ในเรื ่องของประสิทธิภาพในการใช้งานในพื ้นที ่ลาดชันสูง และความถนัด               
                                    ของเจ้าหน้าที่ของ อบต.เมืองลี ในการขับขี่รถยนต์ส่วนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่  
                                      ทางราชการเป็นหลัก มิได้เน้นความง่ายหรือสะดวกสบายตามที่ฟอร์ดได้เสนอมา  
                                      ดังนี้ อบต.เมืองลี ได้ส่งหนังสือพร้อมเหตุผลชี้แจงให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  
                                     และกรมบัญชีกลาง (อันเป็นหน่วยงานพิจารณาชี ้ขาดประเด็นข้อร้อง เรียน 
                                       ดังกล่าว) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู ่ในระหว่างขอผลการพิจารณาจากทาง  
                                    กรมบัญชีกลาง โดยจะพิจารณาภายใน  3 วันนับแต่รับเรื ่อง และสามารถ                
                                          ขยายระยะเวลาได้อีกครั ้งละ 15 วัน ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั ้ง จึงเรียนมา               
                                     เพ่ือโปรดทราบ  

จ.อ.วชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์  เร ียนที ่ประช ุมผมขอแจ้งในส่วนของการลาออกของอาสาสม ัคร              
นักพัฒนาชุมชนฯ            บริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน โดยทั้งสองคนต้องการลาออกเนื่องจากได้งานใหม่ 
                                 ที่มีรายได้ดีกว่า และยินยอมที่จะถูกปรับเงินตามอัตราที่จังหวัดน่ านกำหนด             
                                 เหตุที ่ต ้องปรับเง ินเนื ่องมาจากสัญญาการเข้าทำงานจะต้องมีค่าใช ้จ ่าย                     
                                     ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่บริบาลท้องถิ ่นซึ ่งมีค่าใชจ่ายจำนวนมากเพราะ               
                                     ต้องฝึกอบรมเป็นจำนวน 72 ชั ่วโมง การปรับน่าจะปรับในอัตราเดือนละ              
                                       792 บาทจนครบจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เร ียนที ่ประช ุมผมขอฝากให้ทางผ ู ้นำหมู่ บ ้านและสมาช ิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ                 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ว่าเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างเมรุ  บ้านวังน้ำเย็น                
                                      หม ู ่ท ี ่5  อบต. เม ืองล ี ได ้ต ั ้ ง งบประมาณไว ้ ในข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณ                        
                                 ประจำปี 2564 จำนวน 250,000 บาท และทางหมู่บ้านจะหาเงินมาสมทบ 
                                    อีก 480 ,000 บาท จนเป็นงบประมาณก่อสร้างทั ้งสิ้ น 730 ,000 บาท          
                                     แต่ทางหมู่บ้านวังน้ำเย็น ไม่สามารถหางบประมาณมาสมทบได้ครบตามจำนวน  
                                        แต่หมู่บ้านยังประสงค์ให้เกิดการก่อสร้างเมรุข้ึน  

                                                                                                                        / ดังนี้............. 
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                                    ดังนี้ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ขอกันเงิน  
                                     งบประมาณจำนวน 250,000 บาท เพื่อไปรวมกับเงินงบประมาณให้ปี 2565  
                                   อีก 250 ,000 บาท เป ็น 500 ,000 บาท จ ึงขอแจ ้งไว ้ว ่างบประมาณ                   
                                      ที่จะจัดสรรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื ้นที ่ให้ทางหมู่บ้านวังน้ำเย็น ในปี 2565                 
                                     ก็จะไม่ได้แล้วนะครับเนื่องด้วยท่านเอางบประมาณรวมกับงบของปี 2564                 
                                  นี้เป็น 1 โครงการแล้ว การกันเงินจะต้องนำญัตติเข้าที่ประชุมสภาฯ ซึ่งอาจจะ 
                               ต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
                                     ท่านจะต้องแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านท่านรับทราบถึงแนวทางดังกล่าวด้วยครับ 

นายสำราญ  ถาลี    เร ียนท ี ่ประช ุมผมม ีแนวทางอยากจะให ้ทางคณะผู ้บร ิหารและ                
ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.5        สมาชิกสภา อบต.เมืองลี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
                                      ติดแผงโซล่าเซลล์ และกระจกมุมโค้งตามจุดเสี ่ยงอุบัติเหตุตามเส้นทางไป              
                                         บ้านวังน้ำเย็นหมู่ที่ 5 ครับ และขอให้ช่วยจัดหาแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภค  
                                    บริโภค และการเกษตรด้วยครับ 

นายภานุวัฒน์  ตันธนะวรกุล             เรียนที่ประชุมผมขอให้ทางที่ประชุมช่วยพิจารณาขุดลอก 4 จุด ดังนี้   
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7                    1.หัวนายายวัง (นาตาริน)  
                   2.นายายหนู  
            3.ฝายทุ่งน่าน  
                                    4.ฝายปู่ฮ่อน 

นายวีระ  เขื่อนคำ   สำหรับบ้านวังน้ำเย็น ม.5 ขอให้ทางผู ้ใหญ่บ้านเขียนแบบคำร้อง               
เลขานุการสภาฯ                ตามเอกสารที่ทาง อบต.เมืองลี กำหนดจะได้มีเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย 
                                     งบประมาณเพื่อช่วยเหลือนะครับ สำหรับบ้านนาม่วง ม.7 จะเป็นการจัดซื้อ            
                                      จัดจ้างโดยผมจะไปสานไปยังกองช่าง อบต.เมืองลี ในการดำเนินการต่อไปครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   อีกเร ื ่องหนึ่งผมมีความกังวลในเรื ่องของความปลอดภัยในพื ้นที่                
ประธานสภาฯ                     ตำบลเมืองล ี อยากจะให้ทางคณะผู ้บร ิหารได ้พ ิจารณาตั ้งงบประมาณ  
                                  สำหรับจัดซื ้อจ ัดจ้างกล้องวงจรปิดตามจุดสาธารณะและจุดเส ี ่ยงต ่างๆ  
                                        ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นการติดตาม สอดส่องดูแลประชาชนในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ  
                                    และการก่ออาชญากรรม  

นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนประธานสภาฯ สำหรับการจัดหากล้องวงจรปิดผมได้หารือกับ             
นายก อบต.เมืองลี                    ทางคณะผู้บริหาร ท่านปลัดฯ และเจ้าหน้าที่มาบ้างแล้ว แต่ติดต้องที่เราจะต้อง 
                               สืบราคากล้องวงจรปิดก่อนรวมทั ้งการของบประมาณไปยังหน่วยงานอ่ืน                  
                                   เช่น อบจ.น่าน หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะผมประมาณการไว้  
                                   ว่าน่าจะใช้งบประมาณจำนวนมากแน่ๆครับ 

 

                                                    / นายธวัชชัย.................. 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม                 ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม                        ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม               ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื ่องอื่นจะเสนอแล้ว ผมขอปิดประชุมสภาองค์การ   
ประธานสภาฯ                  บริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 แต่เพียงเท่านี้ 

 

ปิดประชุม     เวลา 12.50 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........... ........................................ประธานสภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                  
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


