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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ ที ่12 เดอืน กรกฎาคม 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 2/2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมที่เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 5/2564 และการพิจารณาเห็นชอบ                      
การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หลังจากนั้นเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา                
พระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.ขอแจ ้งให ้ท ี ่ประช ุมทราบในว ันท ี ่  13 กรกฎาคม 2564                 
ประธานสภาฯ                    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จะมีการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  
                                    จร ิยธรรม ณ ห้องประช ุมองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี ต ั ้งแต ่เวลา                 
                                   08.00-16.00 น.  

     1.2.วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ก็จะมีการจัดโครงการอบรมเกษตร  
                                     แปลงใหญ่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น ณ ใต้ถุนอาคารสำนักงานองค์การ 
                                      บริหารส่วนตำบลเมืองลี ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 

     1.3.และในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จะมีโครงการปลูกหญ้าแฝก          
                                        โดยองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ีร ่วมก ับโครงการหลวงน ้ำแขว่ง                         
                                      โดยจะทำการปลูกหญ้าแฝก ณ สวนของท่านนายกองค์การบร ิหารส ่วน          
                                 ตำบลเมืองลี หมู ่ที ่ 4 บ้านนาคา ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  
                                     กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปครับ  

     จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม 
                                 ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                      เชิญครับ 

ที่ประชุม    ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ไม่มีการ 
                                     แก้ไขเพิ ่มเติม หรือเปลี ่ยนแปลงใดๆ ประธานสภาฯ จึงถือว่าสมาชิกสภาฯ                 
                                      ทุกท่านได้ให้การรับรองบันทึกรายงานการประชุม 

 

                          / ระเบียบวาระท่ี 3................ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที ่ประช ุมมี เร ื ่องใดท ี ่ต ้องการต ิดตามผลการประชุมคร ั ้งท ี ่แล้ว                   
ประธานสภาฯ   สามารถสอบถามที่ประชุมเพ่ือชี้แจงได้เลยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมผมมีเร ื ่องที ่จะแจ้งให้ที ่ประชุมเพื ่อทราบเกี ่ยวกับ              
เลขานุการสภาฯ              โครงการประกวดราคาซื ้อรถบรรทุก (ดีเซล) สี ่ประตู โดยองค์การบริหาร               
                                   ส ่วนตำบลเม ืองล ี  ได ้จ ัดซ ื ้ อด ้ วยการประกวดราคาและได ้ผ ู ้ ชนะคือ                           
                                      ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด 
                                          โตโยต้าน่าน ได้ทำหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าน่าน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  
                                    2564 เรื ่อง ยืนยันเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   
                                 ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 ,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ 
                                    ส ูงส ุดไม ่ต ่ำกว ่า 110 ก ิ โลว ัตต ์  ข ับเคล ื ่อ น 4 ล ้อ แบบด ับเบ ิ ้ลแค็บ                       
                                       มีเนื้อสาระสำคัญของหนังสือดังนี้ 

     ตามท ี ่  ห ้ า งห ุ ้ นส ่ วนจำก ัด โตโยต ้ าน ่ าน  ผ ู ้ จ ำหน ่ าย โตโยต้ า                             
                                 เป็นผู ้เสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
                                   ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
                                    110 กิโลวัตต์ ขับเคลื ่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ ้ลแค็บ ได้เสนอราคาในว ันที่                      
                                     5 เมษายน 2564 มูลค่า 1 ,019,000 บาท (หนึ ่งล ้านหนึ ่งหมื ่นเก้าพัน                   
                                   บาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อย นั้น บัดนี้  ห้างหุ้นส่วน 
                                     จำก ัดโตโยต ้าน ่ าน ผ ู ้ จำหน ่ายโตโยต ้า ย ินยอมลดราคาลง คงเหลือ                   
                                       1,014,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ลดราคาลง 5,000 บาท 

     โดยรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) สี่ประตู ยี ่ห้อโตโยต้า ดังกล่าวจะส่งมอบ             
                                       ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตราองค์การบริหาร  
                                    ส ่วนตำบลเม ืองล ี  ในส ่วนของงานพ ัสด ุตอนน ี ้ก ็กำล ังทำคำสั่ งแต ่งตั้ ง 
                                     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ                 ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                    
                                    ครั้งที่ 5/2564  

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

นายวิชิต  บัตริยะ            เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่วม          
นายก อบต.เมืองลี            ประช ุมสภาฯทุกท ่านคณะผ ู ้บร ิหารองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                             
                                     มีเจตนารมณ์ในการบริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วน               
                                  ตำบลเม ืองล ี  ตามอำนาจหน ้าท ี ่ของ พร ะราชบ ัญญ ัติสภาตำบลและ                      
                                   องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   
                                    ตาม พรบ.กำหนดแผนและข ั ้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542                        
                                    แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน รวมถึงตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
                                   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548                    
                                    และฉบับที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 ข้อ 22/1                 
                                  และข้อ 22/2 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
                                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 องค์การบริหารส่วน               
                                    ตำบลเมืองลี มีความประสงค์จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือ 
                                     ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที ่ตำบลเมืองลีและการบริหารงบประมาณ                 
                                     ตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนา  
                                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือ 
                                 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 และการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่                
                                     ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การ 
                                       บริหารส่วนตำบลเมืองลีพิจารณา นั้น  
                        ดังนี้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ/ 
                                    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงขอเสนอญัตติเพื่อให้  
                                       สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาดังนี้ 

                                            1.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
                                      ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                   
                                      ครั้งที่ 5/2565  

                             2.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาโอนงบประมาณตั ้งจ่ายรายการใหม่  
                                     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบดำเนินงาน  
                                         หมวดงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ดังนี้ 

                   1.โครงการก ่อสร ้างรางระบายน ้ำ คสล.  บ้านน ้ำอ ูน หม ู ่ท ี ่  1    
                                      งบประมาณ 53,000 บาท 

                    2.โครงการข ุดด ินตะกอนและเศษว ัชพ ืช บ ้านป ่าซาง หม ู ่ท ี ่  2  
                                       งบประมาณ 19,800 บาท 

 

           / 3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ............ 
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                                        3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรูปตัวยู                 
                                   บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 134,000 บาท 

                    4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง คสล.แบบตัววี บ้านนาหมอ   
                                        หมู่ที่ 3 งบประมาณ 13,000 บาท 

                      5.โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก              
                                 แบบตัวยูพร้อมวางเร ียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านวังน้ำเย ็น หมู ่ท ี ่  5  
                                  งบประมาณ 87,000 บาท 

                  6.โครงการขุดด ินตะกอนและเศษว ัชพืช บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ท ี ่  6  
                                     งบประมาณ 18,300 บาท 

                                           7.โครงการข ุดด ินตะกอนและเศษว ัชพ ืช บ ้านนาม ่วง หม ู ่ท ี ่  7  
                                        งบประมาณ 31,000 บาท 

                     8.โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมรางระบายน ้ำไหล ่ทางแบบต ัวยู               
                                 พร้อมวางเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
                                  งบประมาณ 31,000 บาท 

                             9.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย  
                                       บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 207,948 บาท 

                                10.โครงการก่อสร้างบันไดเชื ่อมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
                                 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี งบประมาณ 7,000 บาท 

     ในส ่วนของร ่างแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ือง ลี   
                                    (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเต ิมหรือเปลี ่ยนแปลง คร ั ้งท ี ่  5/2565                   
                                      ขอเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้นำเรียนรายละเอียดของแผนฯ   
                                      ให้ที่ประชุมทราบเชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมผมขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  ร ่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี (พ.ศ.2561 -2565)                     
                                        ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 

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

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

      ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 , ข้อ 22/1 , ข้อ 22/2                     
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2563                              
หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องแนวทาง
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์           
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุม             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)             
จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในเขตพื้นที่  
จังหวัดน่านตามความในหนังสือ ที่ นน 0023.3/ว418 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 แล้วนั้น 

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้อง องค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)                      
ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ตำบลเมืองลีให้สอดคล้องกับความต้องการ                    
ของประชาชนตำบลเมืองลี ต่อไป 

 

 

 

                                                                               / สารบัญ........ 
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 1.โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านรองสมศักดิ์)  

 1.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 1 (ต้องการเปลี่ยนท่อ 3 นิ้ว ขนาด 13.5 มม.) 

 2.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
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 9.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (1.บริเวณบ้านลุงทอง ข้อบัญญัติ 63 2.บริเวณบ้าน
นางเมา 3.บริเวณบ้านนายจันทร์ ข้อบัญญัติ 65 4.บริเวณบ้านผู้ใหญ่วริทธิ์ธร 5.บริเวณนางจันทร์ดี)  

 10.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

 11.โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 2  

         / 12.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ............. 
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 23.โครงการสนับสนุนถังขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  

 24.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น/ฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยต้นตอง หมู่ที่ 3  

 25.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 3  

 26.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

 27.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

28.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3      

 29.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

 30.โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 3  

 31.โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 3  

 32.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

 33.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3    

 34.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านนาคา หมู่ที่ 4  

 35.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

 36.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

 37.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

 38.โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 

                                        / 39.โครงการจัดซื้อ.......... 
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 39.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำฝน บ้านนาคา หมู่ที่ 4 

 40.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื ่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำโดยระบบโซล่าเซลล์             
หมู่ที่ 4 

 41.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 

 42.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5  

 43.โครงการจัดซื้อและติดตั้งถังเก็บน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 5              

 44.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

 45.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

 46.โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 

 47.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

 48.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

 49.โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 5  

 50.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

 51.โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 5  

 52.โครงการก่อสร้างสะพานใต้น้ำ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 

 53.โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางเรียงหินในกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5  

         54.โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง หมู่ที่ 6  

 55.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

 56.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

 57.โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 

 58.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

 59.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

 60.โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 6  

          61.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  

 62.โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 6    

 63.โครงการขุดบ่อกำจัดขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  

 64.โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณลำน้ำแขว่ง บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6      

                                   / 65.โครงการปรับปรุง............ 
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         65.โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  

 66.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  

 67.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 68.โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 69.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 70.โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 71.โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 7  

 72.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 73.โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 7  

 74.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 75.โครงการจัดซื้อและติดตั้งถังเก็บน้ำบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 

 76.โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  

 77.โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมรางระบายน้ำและไหล่ทางแบบตัวย ูพร ้อมวางเร ียงห ินในกล่อง                
ลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  

 78.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  

79.โครงการก่อสร้างสะพานใต้น้ำบริเวณห้วยป่าหก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

 80.โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมรางระบายน้ำและไหล่ทางแบบตัวยู บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

81.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลเมืองลี  

82.โครงการปรับปรุงสะพานและบริเวณโดยรอบในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี  

83.โครงการก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับผู้ติดต่อราชการ  

84.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  

85.โครงการก ่อสร ้ างศ ูนย ์การกระจายข ่าวและการประชาส ัมพ ันธ ์ประจำองค ์การบร ิหาร                            
ส่วนตำบลเมืองลี  

86.โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเมืองลี  

87.โครงการศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการร ่วมในการช ่วยเหล ือประชาชนขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                  
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  

88.โครงการก่อสร้างระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   

 

               / 89.โครงการก่อสร้าง........... 
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89.โครงการก่อสร้างอาคารที่ประชุมงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

90.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

91.โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้  

92.โครงการก่อสร้างฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณจากกรมชลฯ  

9 3 . โ ค ร ง ก า ร รณ ร ง ค ์ ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะแ ก ้ ไ ข ย า เ สพต ิ ด  To be Number One จ ั ง ห ว ั ด น ่ า น                                   
ประจำตำบลเมืองลี  

94.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม (โครงการฝึกอบรมทำ
ตะกร้าสานเส้นพลาสติก)  

95.โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองลี  

96.โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน  

97.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

98.โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี  

99.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทาสีอาคาร)  

100.โครงการก่อสร ้างบันไดทางเชื ่อมระหว ่างศ ูนย ์พ ัฒนาเด็กเล ็กและอาคารองค์การบริหาร                     
ส่วนตำบลเมืองลี  

101.โครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองตำบลเมืองลี  

 102.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  

103.โครงการสนับสนุนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
  -เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  
 -เพาะเห็ดนางฟ้า  
 -เลี้ยงปลา  
 -เลี้ยงกบ 

104.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  

 105.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งราวกันตก บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที ่ 6 (บริเวณหน้ าบ้าน    
ผู้ใหญ่สังวาลย์)  

 106.โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนของประชาชน  

 107.โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่สำนักงานโครงการหลวงน้ำแขว่ง   

 

 

         / การเปลี่ยนแปลงโครงการ.......... 
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การเปลี่ยนแปลงโครงการ 

1.โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำทุ่งนาดง หมู่ที่ 6  

2.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  

3.โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

4.โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี  

5.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี  

6.โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

บัญชีครุภัณฑ ์

1.จัดซ ื ้อเคร ื ่องป ั ๊มน ้ำบาดาล (ซ ับเมอร ์ส) พร ้อมระบบ บ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7  จำนวน 1 ระบบ                    
ครุภัณฑ์การเกษตร  

2.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

3.จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 โต๊ะ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

4.จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีประชุม สำหรับห้องประชุมเล็ก จำนวน 7 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 

5.จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์สำนักงาน 

6.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์สำนักงาน 

7.จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม จำนวน 1 โต๊ะ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

8.จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีประชุม จำนวน 14 ตัว ครุภัณฑ์สำนักงาน 

9.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์อ่ืน 

10.จัดซื้อสวิตซ์แรงดันปั๊มน้ำ (Pressure Switch) จำนวน 1 ระบบ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

11.จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

12.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โรงงาน 

13.จัดซื้อครุภัณฑ์แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

14.จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ ครุภัณฑ์โรงงาน 

15.จัดซื้อครุภัณฑ์รถมอเตอร์ไซต์ 4 จังหวะ 110 CC ระบบหัวฉีด PGM-FI ล้อลวด ใช้ระบบสตาร์ทมือ 
จำนวน 1 คัน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

16.จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมเครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซับเมิร์ส) จำนวน 1 ตู้ ครุภัณฑ์การเกษตร 

     สำหรับรายละเอียดโครงการจะอยู ่ในแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
                                      ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                 
                                     ครั้งที่ 5/2564 ตามเอกสารแนบท้าย 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม             ที ่ประช ุมได ้ฟ ังคำแถลงจากทางท ่านนายกฯ  และการนำเสนอ                     
ประธานสภาฯ                        ร ่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี (พ.ศ.2561 -2565)                     
                                     ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 เป็นที่เรียบร้อยมีข้อสังเกต 
                                        ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือ ข้อโต้แย้งใดๆ สามารถเสนอมาได้เลยครับ    

ที่ประชุม     ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว มีข้อสรุปดังนี้ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ขอสอบถามเกี ่ยวกับโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำของแต่ละหมู ่บ้าน              
ประธานสภาฯ                    มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วใช่หรือไม่ครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วครับ พร้อมที่จะนำไปตั ้งงบประมาณ               
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            เพ่ือดำเนินการก่อสร้าง 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี ่ยวกับการเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนา     
เลขานุการสภาฯ                  ท้องถิ่นนั้นเป็นการที่ชุมชน/หมู่บ้านขอเสนอโครงการจากแผนพัฒนาชุมชน/ 
                                    หมู่บ้าน มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
                                       นำงบประมาณมาตั้งจ่ายเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวก็อาจะประสาน  
                                      งบประมาณกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือดำเนินการได้ หรือถ้าชุมชน/หมู่บ้านไม่พึงให้ 
                                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการก็อาจขอเสนอโครงการบรรจุเข้า  
                                         แผนพัฒนาอำเภอเพ่ือดำเนินการก็ได้ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน     
นายก อบต.เมืองลี           ผมก็ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการสำรวจและลงพื้นที่ เพื่อดูว่าอุปกรณ์และ 
                                  หอกระจายข่าวส่วนไหนต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้าง  

นายคุ้ม  ธิมา    เรียนที่ประชุมทางหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที ่ 3 จะมีหลังคาเรือนเพิ่มขึ้น              
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3          อีก 12 หลังคาเรือน เกรงว่าจะขาดแคลนเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค               
                                   จ ึงอยากให ้ อบต.ดำเน ินการสำรวจและแก ้ไขป ัญหาการขาดแคลนน้ำ                       
                                    โดยเน้นไปที่การก่อสร้างหรือจัดหาถังน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของกระบวนการช่วยเหลือถ้าไม่ได้เร่งด่วนก็จะต้องเป็นไปตาม
เลขานุการสภาฯ                   กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
                                       ประจำปีครับ โดยทางท่านเลขานุการนายกฯ ได้นำเสนอโครงการจัดซื้อ               
                                          ถังเก็บน้ำ เพ่ือการอุปโภค บริโภค บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 เป็นโครงการอันดับที่ 2  
                                         ของแผนชุมชน/หมู่บ้าน อยู ่แล้วครับ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนท่านก็หารือ                
                                          กับทางหมู่บ้าน และเสนอเลื่อนเป็นโครงการอันดับที่ 1 ได้  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              ลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือ 
                                   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564 เชิญลงมติได้ครับ 

           / ที่ประชุม............ 
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ที่ประชุม                มติที่ประชุมเวลา 11.18 น.  
                        1.เห็นชอบ 10 เสียง  
                            2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                     3.งดออกเสียง    1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        สรุปแล้วที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ                  สมัยที ่ 2/2564 ครั ้งที ่ 1 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร                
                             ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                         
                                 ครั ้งที ่ 5/2564 เมื ่อสภาฯ ให้การอนุมัติแล้วก็ขอให้ทางผู ้บริหารท้องถิ่ น 
                                   ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยด้วยครับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ/  
                                     กฎหมายที่กำหนด 

     5.2.การพิจารณาโอนงบประมาณตั ้งจ ่ายรายการใหม่ แผนงาน 
                                      อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบดำเนินงาน                  
                                         หมวดงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  

     ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและ 
                                พิจารณาร่วมกันครับ เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   ในส่วนของโครงการทั้ง 10 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ผมได้
นายก อบต.เมืองลี               มอบหมายให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องรวบรวมป ัญหาและความต ้องกา ร                        
                                      ของประชาชนที่เดือดร้อน ต้องการให้ทาง อบต.เมืองลี แก้ไขปัญหาให้ในลักษณะ 
                                      ของการร้องทุกข์ ผมได้หารือกับคณะผู้บริหาร ท่านปลัดฯ และเจ้าหน้าที่                  
                                       ที่เกี่ยวข้องแล้วได้ข้อสรุปว่าจะนำเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ นำมาใช้เป็น  
                                   งบประมาณเพื ่อดำเนินการทั ้ง 10 โครงการดังกล่าว การดำเนินการนี้                    
                                        เป็นนโยบายของผมที่ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข 
                                   ปัญหาดังกล ่าวถ้าปล่อยไว ้จะส ่งผลเสียต่อสวัสด ิ ์ภาพและประโยชน์สุข                     
                                      ของประชาชนตำบลเมืองลี จึงเป็นโครงการทั้ง 10 โครงการ ดังต่อไปนี้  

                                       1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 งบประมาณ  
                                     53,000 บาท 

                      2.โครงการข ุดด ินตะกอนและเศษว ัชพ ืช บ ้านป ่าซาง หม ู ่ท ี ่  2  
                                       งบประมาณ 19,800 บาท 

                                             3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรูปตัวยู                  
                                     บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 134,000 บาท 

                     4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง คสล.แบบตัววี บ้านนาหมอ  
                                       หมู่ที่ 3 งบประมาณ 13,000 บาท 

                           / 5.โครงการปรับปรุงไหล่ทาง........... 
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                 5.โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก               
                                    แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน ในกล่องลวดตาข่าย บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5  
                                      งบประมาณ 87,000 บาท 

                     6.โครงการขุดด ินตะกอนและเศษว ัชพืช บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ท ี ่  6  
                                        งบประมาณ 18,300 บาท 

                                              7.โครงการข ุดด ินตะกอนและเศษว ัชพ ืช บ ้านนาม ่วง หม ู ่ท ี ่  7  
                                    งบประมาณ 31,000 บาท 

                     8.โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมรางระบายน้ ำไหล ่ทางแบบต ัวยู                     
                                        พร้อมวางเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
                                         งบประมาณ 31,000 บาท 

                                9.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย   
                                        บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 207,000 บาท 

                                   10.รายการโอนค่าวัสดุก่อสร้างบันไดเชื่อมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                                       ตำบลเมืองลี และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี แผนงานเคหะและชุมชน    
                                     งานบริหารทั ่วไปเก ี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเน ินงาน งบประมาณ                     
                                   7,000 บาท 

     ทัง้ 10 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 597,100 บาท 

     ลำดับถัดไปขอเชิญทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้าง  
                                   ทั้ง 10 โครงการ เพ่ือให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา เชิญครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   เรียนที่ประชุม ลำดับถัดไปผมขอนำเรียนและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ผอ.กองช่าง                   ก่อสร้าง ทั้ง 10 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                                           1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 งบประมาณ  
                                     53,000 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 ม.  
                                     หนา 0.10 ม. ยาว 6.00 ม. และรางระบายน้ำแบบตัววี ขนาดความกว้าง  
                                       0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.08 ม. ยาว 65.00 ม. 

                      2.โครงการข ุดด ินตะกอนและเศษว ัชพ ืช บ ้านป ่าซาง หม ู ่ท ี ่  2  
                                       งบประมาณ 19,800 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 6-8 ม. ยาว 80 ม.  
                                   ลึก 1 ม. 

                                             3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรูปตัวยู                 
                                     มีฝาปิด บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 134 ,000 บาท ปริมาณงานขนาด 
                                    ความกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 90.00 ม. 
                             

                                     / 4.โครงการปรับปรุง........... 
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                                     4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง คสล.แบบตัววี บ้านนาหมอ  
                                       หมู่ที ่ 3 งบประมาณ 13,000 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.80 ม.             
                                       ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 40.00 ม. 

                 5.โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก               
                                    แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน ในกล่องลวดตาข่าย บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5  
                                      งบประมาณ 87,000 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.00 ม. ลึก 3.00 ม.  
                                     ยาว 10.00 ม. 

                     6.โครงการขุดด ินตะกอนและเศษว ัชพืช บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ท ี ่  6  
                                        งบประมาณ 18,300 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 5-8 ม. ยาว 100 ม.  
                                          ลึก 0.80 ม. 

                                              7.โครงการข ุดด ินตะกอนและเศษว ัชพ ืช บ ้านนาม ่วง หม ู ่ท ี ่  7  
                                    งบประมาณ 31,000 บาท สำหรับโครงการนี้มีจำนวน 3 จุด ที่ดำเนินการ 

     -จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5-8 ม. ยาว 20 ม. ลึก 0.80 ม. 

     -จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5-8 ม. ยาว 16 ม. ลึก 1.00 ม. 

     -จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 5-8 ม. ยาว 70 ม. ลึก 1.00 ม. 

                     8.โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมรางระบายน ้ำไหล ่ทางแบบต ัวยู                     
                                        พร้อมวางเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
                                         งบประมาณ 31 ,000 บาท ปร ิมาณงานขนาดความกว ้าง  1.50 ม.                          
                                     ลึกเฉลี่ย 0.90 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 13.00 ม. และวางเรียงหินในกล่อง             
                                      ลวดตาข่าย 

                                9.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย   
                                        บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 งบประมาณ 207 ,000 บาท ปริมาณงานขนาดกว้าง                   
                                    3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 1.00 ม. 

                                   10.รายการโอนค่าวัสดุก่อสร้างบันไดเชื่อมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                                       ตำบลเมืองลี และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี แผนงานเคหะและชุมชน    
                                     งานบริหารทั ่วไปเก ี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเน ินงาน งบประมาณ                     
                                   7,000 บาท ปริมาณงานความยาวของบันได 6 ม. ความสูงของขั ้นบันได               
                                  0.16 ม. ความกว้างของขั้นบันได 0.20 ม. ราวบันไดใช้เหล็กแป๊ปกัลป์วาไนท์  
                                        1 ค ูณ 1.2 ความหนาของราวบ ันได 1.2 มม. ความส ูงของราวบันได                     
                                     0.90 เมตร พร้อมเทลานก่อนขึ้น-ลง บันไดยาว 4.50 ม. หนา 0.10 ม. 

 

                    / นายธวัชชัย......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมได้ฟังคำชี้แจงและคำอธิบายโครงการจากท่านนายกฯ   
ประธานสภาฯ                และผอ.กองช่างแล้ว ลำดับถัดไปถ้าที่ประชุมมีข้อซักถาม มีข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง  
                                   หรือข้อเสนอแนะ สามารถเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม     ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควร ข้อสรุปคือเห็นพ้องต้องกันให้ทาง              
                                      อบต.เมืองลี ดำเนินการช่วยเหลือตามแนวทางที ่เสนอมา ประธานสภาฯ                 
                                      จึงดำเนินการขอมติที่ประชุม 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุม เรียงลำดับทีละโครงการ  
ประธานสภาฯ                 ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ 
                                       1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  บ้านน้ำอูน หมู ่ที ่ 1 งบประมาณ  
                                     53,000 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 ม.  
                                     หนา 0.10 ม. ยาว 6.00 ม. และรางระบายน้ำแบบตัววี ขนาดความกว้าง  
                                       0.80 ม. ลึกเฉลี ่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 65.00 ม. เชิญที ่ประชุม 
                                         ลงมติ 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 11.38 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  บ้านน้ำอูน หมู ่ท ี ่  1                 
ประธานสภาฯ                        งบประมาณ 53,000 บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

                      ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ            
                                      2 . โ คร งการข ุ ดด ิ น ตะกอนและ เศษว ั ชพ ื ช  บ ้ านป ่ า ซ า ง  หม ู ่ ท ี ่  2  
                                       งบประมาณ 19,800 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 6-8 ม. ยาว 80 ม.  
                                   ลึก 1 ม. 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 11.42 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้านป่าซาง หมู ่ที ่ 2 
ประธานสภาฯ                        งบประมาณ 19,800 บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

                                             ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ         
                                     3.โครงการก ่อสร ้ างรางระบายน ้ำคอนกร ีต เสร ิม เหล ็กแบบร ูปต ัวยู                  
                                     บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 134,000 บาท  

                   / ปริมาณงาน......... 
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                                   ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม. หนา 0.10 ม.  
                                        ยาว 90.00 ม.                              

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 11.45 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรูปตัวยู                
ประธานสภาฯ                        บ้านนาหมอ หมู ่ท ี ่  3 งบประมาณ 134 ,000 บาท ได้ร ับความเห็นชอบ 
                                         จากสภาฯ  

                                     ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ 
                                    4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง คสล.แบบตัวว ี บ้านนาหมอ  
                                       หมู่ที ่ 3 งบประมาณ 13,000 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.80 ม.             
                                       ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 40.00 ม. 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 11.50 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สร ุป โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมดาดลำเหม ือง คสล.แบบตัววี                     
ประธานสภาฯ                        บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 13,000 บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

                 ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ  
                                 5.โครงการปร ับปร ุ ง ไหล ่ทางและท ่อระบายน ้ำคอนกร ีต เสร ิม เหล็ก               
                                    แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน ในกล่องลวดตาข่าย บ้านวังน้ำเย็ น หมู ่ที ่ 5  
                                      งบประมาณ 87,000 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.00 ม. ลึก 3.00 ม.  
                                     ยาว 10.00 ม. 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 11.56 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประธานสภาฯ                        แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหิน ในกล่องลวดตาข่าย บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5                   
                                      งบประมาณ 87,000 บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

 
                                           / ขอมติที่ประชุมสภา........... 
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                     ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ 
                                    6. โครงการข ุ ดด ิ นตะกอนและเศษว ั ชพ ื ช  บ ้ านน ้ ำแขว ่ ง  หม ู ่ ท ี ่  6  
                                        งบประมาณ 18,300 บาท ปริมาณงานขนาดความกว้าง 5-8 ม. ยาว 100 ม.  
                                          ลึก 0.80 ม. 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 12.00 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ที ่ 6 
ประธานสภาฯ                        งบประมาณ 18,300 บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

                                              ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ 
                                     7 . โ คร งการข ุ ดด ิ น ตะกอนและ เ ศษว ั ชพ ื ช  บ ้ านนาม ่ ว ง  หม ู ่ ท ี ่  7  
                                    งบประมาณ 31,000 บาท สำหรับโครงการนี้มีจำนวน 3 จุด ที่ดำเนินการ 

     -จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5-8 ม. ยาว 20 ม. ลึก 0.80 ม. 

     -จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5-8 ม. ยาว 16 ม. ลึก 1.00 ม. 

     -จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 5-8 ม. ยาว 70 ม. ลึก 1.00 ม. 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 12.03 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 
ประธานสภาฯ                        งบประมาณ 31,000 บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

                     ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ 
                                       8 . โ ค ร งก า รป ร ั บป ร ุ ง ซ ่ อ ม แซ มร า ง ร ะบ ายน ้ ำ ไหล ่ ท า ง แบ บ ต ั ว ยู                     
                                        พร้อมวางเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
                                         งบประมาณ 31 ,000 บาท ปร ิมาณงานขนาดความกว ้าง  1.50 ม.                          
                                     ลึกเฉลี่ย 0.90 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 13.00 ม. และวางเรียงหินในกล่อง             
                                      ลวดตาข่าย 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 12.07 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำไหล่ทางแบบตัวยู
ประธานสภาฯ                        พร้อมวางเรียงหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
                                        งบประมาณ 31,000 บาท ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

                                ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ 
                                    9.โครงการก ่อสร ้างฝายชะลอน ้ำโดยวางเร ียงห ินในกล ่องลวดตาข ่าย   
                                        บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 งบประมาณ 207 ,000 บาท ปริมาณงานขนาดกว้าง                   
                                    3.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 1.00 ม. 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 12.10 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย                   
ประธานสภาฯ                        บ้านนาม่วง หมู ่ท ี ่  7 งบประมาณ 207 ,000 บาท ได้ร ับความเห็นชอบ               
                                         จากสภาฯ  

                                   ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบ 
                                    10.รายการโอนค่าว ัสดุก ่อสร้างบันไดเชื ่อมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                                       ตำบลเมืองลี และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี แผนงานเคหะและชุมชน    
                                     งานบริหารทั ่วไปเก ี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเน ินงาน งบประมาณ                     
                                   7,000 บาท ปริมาณงานความยาวของบันได 6 ม. ความสูงของขั ้นบันได               
                                  0.16 ม. ความกว้างของขั้นบันได 0.20 ม. ราวบันไดใช้เหล็กแป๊ปกัลป์วาไนท์  
                                        1 ค ูณ 1.2 ความหนาของราวบ ันได 1.2 มม. ความส ูงของราวบันได                     
                                     0.90 เมตร พร้อมเทลานก่อนขึ้น-ลง บันไดยาว 4.50 ม. หนา 0.10 ม. 

ที่ประชุม     มติที่ประชุม (เวลา 12.14 น.) 

     1.เห็นชอบ 10 เสียง  
     2.ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     3.งดออกเสียง 1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สรุป รายการโอนค่าวัสดุก่อสร้างบันไดเชื่อมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประธานสภาฯ              ตำบลเมืองลี และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี แผนงานเคหะและชุมชน    
                                     งานบริหารทั ่วไปเก ี ่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเน ินงาน งบประมาณ                     
                                   7,000 บาทได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม    มีเรื่องอ่ืนๆ โดยสรุปดังนี้ 

นายวิภูชาญ  ขันคำ   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ขอให้ผู้เข้าร่วม
เลขานุการนายกฯ                กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แต่งกายด้วยชุดขาว และเข้าร่วม 
                                     รับการฝึกอบรมตามวันเวลาสถานที่ท่ีกำหนดด้วยครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมผมขอนำเรียนให้ที ่ประชุมรับทราบเกี ่ยวกับรายงาน
เลขานุการสภาฯ                   รายร ับ-รายจ่ายจร ิงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                   
                                     ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563-เดือนกรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

     รายรับ  

หมวด ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ 
หมวดภาษีอากร 10,800 1,343 -9,457 
ห ม ว ด ค ่ า ธ ร ร ม เ น ี ย ม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

1,750 110,864 109,114 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 240,000 99,753.25 - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,000 56,200 -43,800 
หมวดภาษีจัดสรร 14,947,450 8,104,063.95 -6,843,386.05 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,700,000 7,215,729.25 -1,484,270.75 
รวม 24,000,000 15,587,953.45 -8,412,046.55 

     รายจ่าย     

ประเภทค่าใช้จ่าย จ่ายจริง 
เงินเดือนและค่าจ้าง 6,469,495 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 360,664 
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล 15,050 
ค่าบำเหน็จบำนาญ 32,982 
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 55,000 
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 52,706 
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 2,073,407.03 
ค่าสาธารณูปโภค 195,816.34 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 256,664.23 
ค่าตอบแทน 30,150 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน -เพ่ือการดำเนินงาน 3,677,145.30 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน -เพ่ือการลงทุน 20,000 
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ 160,470 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ 12,036 
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอ่ืน 127,606.30 
ค่าใช้จ่ายอื่น 35,000 
รวมทั้งสิ้น 13,574,192.20 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ               เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นจะแจ้งผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
                                     ส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2/2564 ครั ้งที ่ 1 แต่เพียงเท่านี้                 
                                   และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันครับ 

ปิดประชุม     เวลา 12.25 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   / (ลงชื่อ)............... 



26 
 

 
        (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 
 

 


