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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ ที่ 23 เดอืน สิงหาคม 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 3/2564 ครั้งที่ 2 โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ และการพิจารณาเห็นชอบ                 
การเข้าก่อสร้างฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำของกรมชลประทาน หลังจากนั้นได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบชูา                 
พระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑                 เรื่อง ที่ประธานสภาจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   1.1.ขอเชิญท่านนายก อบต.เมืองลี ชี ้แจงการแก้ไขกรณีโครงการ
ประธานสภาฯ                ก่อสร้างฝายป่าไผ่ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ที่เกิดปัญหาน้ำกัดเซาะบริเวณโดยรอบ  
                                       หลังจากก่อสร้างฝาย เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับโครงการ
นายก อบต.เมืองลี             ก่อสร้างฝายป่าไผ่ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ทาง อบต.เมืองลี ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
                                      จากทางผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7 และสมาชิกสภาฯ ม.7 ได้เขียนคำร้องมาให้ทาง  
                                   อบต.เมืองลี ช ่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะและท่วมพื ้นที ่การเกษตร                 
                                      ของประชาชนทางคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี จึงได้นำเอาโครงการดังกล่าว               
                                      เข้าเสนอเพื ่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณที ่ได้จากการ                    
                                   โอนงบประมาณจากแผนงานอื่นๆที่ไม่ได้ดำเนินการมาใช้และผ่านการเห็นชอบ 
                                  จากสภาท้องถิ่น เมื่อการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1  
                                     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เมื่อได้ก่อสร้างไปเกือบจะเสร็ จสิ้นกลับมี  
                                    ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากจนกัดเซาะหน้าดินบริเวณด้านข้างฝายป่าไผ่             
                                     ที ่ก ่อสร ้างด ้วยกล่องเกเบ ี ้ยนจนพังทลายอันมาก แต่ต ัวฝายไม่เส ียหาย                     
                                      ดังนี ้จึงเป็นเหตุให้จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพื ้นที ่โดยรอบและปรับแก้ไข              
                                   แบบงานก่อสร้างใหม ่

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไร สามารถเสนอได้เลยครับ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   ผมเห็นว่าถ้าจะก่อสร้างโครงการอันเกี่ยวกับแหล่งน้ำควรดำเนินการ
สมาชิกสภาฯ ม.3           ช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านงานก่อสร้างที่เกิดผลกระทบจาก               
                                      น้ำไหลหลากหรืออุทกภัยครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เบื ้องต้นแนวทางการแก้ไขปัญหาคือผมได้ต ิดต่อไปยังผู ้ร ับเหมา  
เลขานุการสภาฯ                   โครงการดังกล่าวและขอให้ผู ้ร ับเหมาแก้ไขปรับเปลี ่ยนแบบงานก่อสร้าง                  
                                    ให้มีขนาดฝายลดต่ำลงเหลือ 40 เซนติเมตร เพื ่อทำให้น้ำสามารถไหลผ่าน 
                                         บริเวณฝายโดยสะดวก จะได้ไม ่ไปกัดเซาะจนหน้าด ินด้านข้างพังทลาย                 
                                      อย่างที่เกิดขึ้นอีก 

                      / นายเทียบ......... 
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นายเทียบ ธนภัคพลชัย   เห็นด้วยกับการปรับลดขนาดความสูงของฝายลดลงนะครับ ถ้ายังสูง
สมาชิกสภาฯ ม.3                 เหนือน้ำอยู ่อย่างนี ้ก็แก้ไขไม่ได้ซักที ทั ้งนี ้ขอให้เน้นส่วนตรงกลางของฝาย               
                                       ให้ลดต่ำลงมากกว่านี้   

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว  อยากจะขอให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้เห็นใจบ้านนาม่วง ม.7 ด้วยครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.7               ทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพ้ืนที่ทำการเกษตรของประชาชนบ้านนาม่วง ม.7 จะได้รับ 
                                    ผลกระทบจากอุทกภัยเสมอ ทั้งนี้ถ้าผมและท่านผู้ใหญ่ไม่ขอให้ อบต.เมืองลี               
                                    ทำโครงการช ่วยเหลือก็จะเกิดความเด ือดร้อนแก่ประชาชนอีก เราเป็น                 
                                         สมาชิกสภาตัวแทนของทั ้งตำบลเมืองลี มิใช่สมาชิกสภาของชุมชนหมู่บ้าน              
                                       ของตนเท่านั้น  

ระเบียบวาระท่ี ๒                     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว   

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ทางเลขานุการสภาฯ แจ้งว ่าไม ่สามารถดำเนินการจัดทำบันทึก              
ประธานสภาฯ                       ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564  
                                      ได้ทัน จึงขอยกยอดการตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ไปในการ 
                                     ประชุมครั้งหน้า 

ระเบียบวาระท่ี ๓                     เรื่องด่วน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เชิญทางท่านกำนันและทางเจ้าหน้าที่ รพสต.เมืองลี ได้แจ้งเรื่องด่วน
ประธานสภาฯ                  เชิญครับ 

นายจำนง  คำฤทธิ์   สำหรับเรื่องที่จะขอแจ้งและหารือในที่ประชุมวันนี้ก็มีดังนี้ครับ  
กำนันตำบลเมืองลี   1.เรื่องการปลดล็อคผู้ป่วยที่กักตัวอยู่  
      2.การกักตัวผู้ป่วยที่มาจากต่างจังหวัด 29 จังหวัด   
      3.การหารือเรื่องการปรับปรุงโรงเรียนบ้านน้ำอูนเป็นสถานที่พักคอย  
                                  ระดับตำบล  

     ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ รพสต.เมืองลี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา   เรียนที่ประชุมดิฉันในฐานะตัวแทนจาก รพสต.เมืองลี ขอชี้แจงประเด็น 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงาน   3 ประเด็นที่ทางท่านกำนันได้แจ้งไป  

     1.ประเด็นเรื่องการปลดล็อคผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ในสถานที่              
                                     พักคอยระดับชุมชน/หมู่บ้าน เราจะมีการนำเอาประกาศที่กำหนดมาตรการ             
                                      และแนวทางการปฏิบัติตามที่ได้ประชุมตกลงกันทั ้งในระดับจังหวัด อำเภอ                
                                 และตำบลไปให้ผู้พักคอยตามสถานที่กักตัวประจำชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับทราบ 
                                     และปฏิบัติตาม และในส่วนของการดูแลผู้พักโดยการมีคนคอยเฝ้าไม่ให้ลักลอบ  
                                     ออกจากสถานที่พักคอย ที่ประชุมเห็นควรเป็นอย่างไรคะ 

ที่ประชุม    ได้หารือเป็นเด็นดังกล่าวเป็นเวลาอันสมควรแล้วได้ข้อสรุปดังนี้ 

                         / นายวีระ....... 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   เห็นด้วยการกับจัดชุดเฝ้าระวังและดูแลไม่ให้ผู ้พักคอยออกจากพื้นที่              
เลขานุการสภาฯ                  ผมขอยกตัวอย่างอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ก็มีมาตรการดูแลและป้องกัน               
                                    ในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน โดยจะให้เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน  
                                        อปพร.เฝ้าเวรแบ่งเป็น 3 กะ ตลอด 24 ชั่วโมง 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   ผมเสนอให้มีการควบคุมโดยผู ้นำท้องที ่ของแต่ละชุมชน/หมู ่บ้าน                   
สมาชิกสภาฯ ม.3               ได้จัดตั้งทีมงานเฝ้าดูชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง  

นายมนัส  ถาธิ    ผมเห็นด้วยกับประเด็นนี ้นะครับ เป็นเรื ่องที ่ดีที ่จ ะได้ดูแลควบคุม                  
รองนายก อบต.เมืองลี               ไม่ให้ผู ้ป่วยหรือผู ้ที ่ต ้องกักตัวไม่สามารถลักลอบออกจากพื ้นที ่พักคอยได้               
                                    เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ อีกทั้งยังสามารถนำเงินไปสนับสนุน 
                                   ให้กับทาง ชรบ. อปพร.ที ่มาอยู ่เวรเฝ้าให้เกิดรายได้แก่บุคคลดังกล่าวด้วย             
                                 เพราะโรคระบาดก็ถือเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่ง 

นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา   ต่อไปประเด็นที่ 2 การกักตัวผู้ป่วยและผู้ที่เดินทางมาจาก 29 จังหวัด 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญงาน  ที ่ร ัฐบาลประกาศเป็นพื ้นที ่ควบคุมสูงสุด จะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน               
                                      ทุกคน ยกเว้นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน 
                                     แล้วจะต้องผ่านการคัดกรองจากด่านตรวจก่อนถ้าไม ่พบเชื ้อก ็สามารถ                    
                                      เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่านได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะในส่วนของผู้ที่ฝ่ าฝืน 
                                   มาตรการที่กำหนดเรามีโทษปรับคนละ 10 ,000 บาท และผู้ที่เดินทางมาจาก 
                                     พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด ไม่ต้องกักตัวถ้าด่านตรวจ      
                                 ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้  
                                 ประชาชนในพื้นท่ีของท่านรับทราบด้วยค่ะ 

     ประเด็นที่ 3 การกำหนดวันปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1  
                                 ให้เป็นสถานพักคอยระดับตำบลที่ประชุมเห็นควรดำเนินการวันเวลาใดดีคะ 

ที่ประชุม     ได้หารือเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ได้ข้อสรุปคือ จะดำเนินการปรับปรุง 
                                         และพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำอูนให้เป็นสถานพักคอยระดับตำบล ในวันอังคาร                
                                       ที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยขอให้ผู ้นำท้องที ่ ผู ้นำท้องถิ่น  
                                     เจ้าหน้าที่ อบต. รพสต. อสม. และอื่นๆ เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และต่างกายด้วย  
                                      ชุดทำงานภาคสนามพร้อมสวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อได้ข้อสรุปแล้วผมจะขอมติที่ประชุมขอให้ทุกท่านลงมติร่วมกันครับ 
ประธานสภาฯ                  เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 10.55 น.) 

     ที่ประชุมลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

                 / ระเบียบวาระท่ี 4.......... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔             กระทู้ถาม  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีกระทู้ถามหรือไม่ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม    ไม่มี (ประธานสภาฯ จึงดำเนินการประชุมตามวาระถัดไป) 

ระเบียบวาระท่ี ๕                      เรื่อง ญัตติค้างพิจารณา  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม                ๕.๑.เรื ่องญัตติค้างพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื ่อง งบประมาณ
ประธานสภาฯ                       รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  วาระท่ี ๒ ขั้น แปรญัตติ 

                                   เรื่องเดิม 

                               ตามที ่ นายวิชิต  บัตริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                    
                                       ได้แถลงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย  
                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน                 
                                       ตำบลเมืองลี ในวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓ ครั ้งที ่  ๑/๒๕๖๔                   
                                      เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น และสภาฯ ได้มีมติรับหลักการ              
                                     ในร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติฯ      
                                  และได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
                                  ส่วนตำบลเมืองลี ขึ้น จำนวน.......๕...... คน ประกอบด้วย 

                                         1.นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ 

            2.นายชลิต  อินทร์ขวาง   ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ 

                       3.นายศิริโชค  นวลแขว่ง    ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ 

                         4.นางภิญญาดา   ธิป่าหนาด    ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ 

                         5.นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว  ตำแหน่งสมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ 

                            โดยมติที ่ประชุมสภาฯ ได้ให้คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาแปรญัตติ                
                                        ในร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                                        พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั ้งแต่ว ันที ่ ๑๔ ถึงว ันที ่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั ้งแต่เวลา               
                                        ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น 

                           ข้อเท็จจริง 

                           คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื่อง งบประมาณ  
                                          รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง                 
                                        ในวันที ่ ๑๓ และวันที ่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ ่งในวาระนี ้ จะให้ประธาน 
                                        กรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ก่อน แล้วจึงขอให้สมาชิกสภาฯ  
                                     ที่ขอสงวนสิทธิ์ไว้ จะอภิปรายเพิ่มก็ได้ 

                                          / ลำดับถัดไป.............. 
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                                      ข้อระเบียบ/กฎหมาย   
                                         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                               พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๓ ข้อ ๔๙ ญัตติร ่างข้อบัญญัติที ่สภาท้องถิ ่นลงมติรับ            
                            หลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา  
                                      ท ้องถ ิ ่นส ่งร ่างข ้อบ ัญญัต ิน ั ้นไปให ้คณะกรรมการแปรญ ัตต ิพ ิจารณา 
                                       โดยละเอียด และที ่ประช ุมสภาท้องถิ ่นจะต้องกำหนดระยะเ วลาเสนอ                
                                        คำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

                       ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
                                     ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นหร ือสมาช ิกสภาท้องถิ ่นผู้ ใดเห ็นควรจะแก้ไขเพิ ่มเติม                        
                                     ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ                 
                                     เป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภา 
                                       ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ             
                                        การเสนอญัตต ิ

                            ข้อ ๕๐ เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ               
                                       ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน  
                                      และบันทึกความเห็นย ื ่นต่อประธานสภาท้องถิ ่น รายงานนั ้นอย ่างน ้อย                 
                                       จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างฯ 

                              ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ ้นใหม่ หรือเพิ ่มเติมรายจ่าย               
                                       หรือเปลี ่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที ่ขออนุม ัต ิจ ่าย เว ้นแต่                
                                       จะได้คำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำแปรญัตตินั้น 

                               ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การ 
                                       บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒                 
                                     มาตรา ๘๗ วรรค ๘ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี                
                                         หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหาร             
                                       ส่วนตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการไม่ได้ แต่อาจแปร 
                                       ญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
                                        หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การ 
                                       บริหารส่วนตำบลการเสนอการแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ               
                                      ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ              
                                    โดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 

 

 

                                  / ข้อเสนอ.............. 
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                                   ข้อเสนอ 

                      ตามข้อระเบียบข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้ประธาน 
                                      คณะกรรมการแปรญัตติและตรวจร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื ่อง งบประมาณ 
                                      รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือผู ้ที ่ประธานคณะกรรมการ                     
                                      แปรญัตติและตรวจร่างฯ มอบหมายให้แถลงร่างที่ผ่านการประชุมแปรญัตติ             
                                    ได้แถลงร่างที่ผ่านการประชุมแปรญัตติฯ ต่อที่ประชุมสภาต่อไป 

                                           ลำดับถัดไปผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี ้แจง               
                                     ข้อกฎหมายและสรุปผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญครับ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ท่านนายก
สมาชิกสภาฯ ม.3   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีและคณะฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประธานคณะกรรมการ  ที่เคารพทุกท่าน  
แปรญัตติฯ                    ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ  
                             สมัยที ่ ๓/๒๕๖๔ ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๔  เมื ่อวันศุกร์ ที ่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔                   
                                   และในที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
                                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                                      พ.ศ.๒๕๖๕ ทั ้งนี ้ เพ ื ่อให ้การแต่งต ั ้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการเป ็นไป                    
                                       ตามระเบียบขั ้นตอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข้อบังคับ                    
                                    การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๓ ข้อ ๔๙ , ข้อ ๕๐ และข้อ ๖๐   
                                       โดยในที่ประชุมสภาฯ ได้กำหนดให้มีการเสนอคำแปรญัตติยื่นต่อคณะกรรมการ 
                                     แปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔  ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา  
                                       ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได ้ม ีการประชุม                   
                                        จำนวน ๒ ครั้ง คือ  

                                         ครั ้งที ่ ๑  เมื ่อวันศุกร์ ที ่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๑๓.๓๐ น.                 
                                          ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. 

                                     - เพ่ือดำเนินการเลือกประธานและเลขาฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติ  

                                           ครั้งที่ ๒  เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.  
                                     ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

                                      - เพ ื ่อตรวจร ่างข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ ่าย ป ีงบประมาณ                     
                                      พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                               กระผมนายชลิต   อินทร์ขวาง ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ขอแถลง 
                                   ผลการตรวจร่างต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้รับทราบ   
                                         ดังนี้   
                                                    / หลักการพิจารณา......... 
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                         หลักการพิจารณา 

                              คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ได้ร่วมกันพิจารณา 
                                      ในรายละเอ ียดแห ่งร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                            
                                      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเริ่มจากคำแถลง 
                                       งบประมาณ ชื่อร่างข้อบัญญัติ หลักการและเหตุผล คำปรารภ ตัวร่างข้อบัญญัติ 
                                      เรียงตามลำดับจนจบ โดยมีเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
                                     พิจารณาด้วย 

       การแปรญัตติ 

          ไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ  

    ผลการพิจารณา 

 ส่วนที่ ๑ 

 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย     ไม่มีข้อแก้ไข 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ชื่อร่างข้อบัญญัติ      ไม่มีข้อแก้ไข 

  หลักการ       ไม่มีข้อแก้ไข 

  เหตุผล       ไม่มีข้อแก้ไข 

  คำปรารภ      ไม่มีข้อแก้ไข 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ 

  ประมาณการรายรับ     ไม่มีการแก้ไข 

  รายจ่ายตามแผนงาน     ไม่มีการแก้ไข 

  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน    ไม่มีการแก้ไข 

การปรับลดวงเงินงบประมาณ    ไม่มี นอกนั้นให้คงไว้ตามร่างเดิม 

  จึงขอเรียนแถลงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพ่ือให้รับทราบโดยทั่วกัน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ในลำดับถัดไปผมจะขอมติที ่ประชุมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร              
ประธานสภาฯ               ส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                       วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เชิญครับ 

                                                  
                                    / ที่ประชุม............... 
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ที่ประชุม                มติที่ประชุม (เวลา 11.05 น.) 

                      ๑.เห็นชอบ 10 เสียง 

                             ๒.ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

                   ๓.งดออกเสียง  1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม      ก่อนที่จะมีการพิจารณา วาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                     พ.ศ. ๒๕๖๕  

                       ขอหยุดพักการประชุม............๒๐........นาที  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ๕.๒ เรื ่อง ญัตติค้างพิจารณาของร่างข้อบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณ
ประธานสภาฯ                รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระท่ี ๓ ขั้น เห็นชอบ 

                        เรื่องเดิม 

                              ตามมติที่ประชุมสภา อบต.เมืองลี ได้ลงมติเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์               
                           ให้ข้อบัญญัติ อบต.เมืองลี เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                    
                             พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

                               ข้อระเบียบฯ 

                              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                 พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ 

                         ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ 
                            ที่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการ 
                                 พิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

                      ข้อพิจารณาฯ 

                         ขอให้ท ่านสมาช ิกสภาฯ ได ้พ ิจารณาลงมติ หากเห ็นชอบให้ตรา                   
                                   เป็นข้อบัญญัติ อบต.เมืองลีเร ื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
                                   พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดได้ลงมติออกเสียงด้วย 

ที่ประชุม                          มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ (เวลา 11.30 น.) ได้ลงมติดังนี้ 

     1.เห็นชอบ  10 เสียง 

     2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

                     

 
                     / นายธวัชชัย.......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม                ประธานฯ ขอมอบให้ทางเลขานุการสภา อบต.เมืองลี และเจ้าหน้าที่
ประธานสภาฯ                  ผู ้เกี ่ยวข้อง ได้ทำหนังสือส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
                                      เร ื ่อง งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอให้                    
                                    นายอำเภอนาหมื ่นพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป ทั ้งนี ้ หลังจาก 
                                 นายอำเภอนาหมื่นอนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว ผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
                                 พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จะมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่                    
                                        ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖     เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   6.1.ญัตติขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายนาคา
ประธานสภาฯ                 พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

     ขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติดังกล่าวเชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ               เร ียนท่านประธานสภาฯ และผู ้ เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่าน  ข ้าพเจ้า                
นายก อบต.เมืองลี               นายวิชิต  บัตริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับการประสานงาน  
                                 จากสำนักชลประทาน ที่ 2 จังหวัดลำปาง ขอให้นำโครงการก่อสร้างฝายนาคา  
                                   พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  
                                      ตามแบบแปลนของกรมชลประทาน ทั ้งนี ้ในระเบียบของกรมชลประทาน                
                                    กำหนดไว้ว ่าจะต้องได้ร ับความเห็นชอบและยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้าง                
                                จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตพื้นที่เสียก่อน ดังนั้นเพื่อให้              
                                    การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของทางราชการ                
                                   ที่เกี ่ยวข้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนผู้ร้องขอในพื้นที ่ตำบล              
                                   เมืองลี กระผมจึงขอเสนอญัตติเพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                 เมืองลี ได้พิจารณาเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                สมัยสามัญ สมัยที ่ 3/2564 ครั ้งที ่ 2 ในวันจันทร์ที ่ 23 สิงหาคม 2564                
                                 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

รายละเอียดโครงการฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ 

บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
****************************** 

1. ชื่อโครงการ/แผนงาน โครงการฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ 
2. ที่ตั้งโครงการ  บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน   

    47 QPA 581-121 ระวาง 5045 II ลำดับชุด L7018 
3. เรื่องเดิม นายอำเภอนาหมื่น ได้มีหนังสือที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ที่ นน 0023.12/41  ลงวันที่ 13 มกราคม 

2558 ถึงผู ้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ความว่าอำเภอนาหมื่น ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร                
ส่วนตำบลเมืองลี ว่ามีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำ  

                       / บ้านนาคา หมู่ที่ 4......... 
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บ้านนาคา หมู่ที่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ดำเนินการจัดคำขอรายละเอียดโครงการและประมาณการ พร้อมแบบแปลนจัดส่งให้กับโครงการชลประทาน
น่าน เพ ื ่อจะได ้สำรวจงบประมาณ และประมาณการ  พร ้อมท ั ้ งระบ ุค ่าพ ิก ัดสถานที ่ดำเน ินการ                            
ทั้งนี้อำเภอนาหมื่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค               
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่  อำเภอนาหมื่นจึงขอส่งโครงการฯ ดังกล่าวนำเสนอผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานน่าน เพ่ือโปรดพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป   
  กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จึงได้พิจารณาหา
แนวทางให้ความช่วยเหลือโดยทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องและ ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่
ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ แล้วพบว่าฝายนาคาเดิมมีลักษณะเป็นฝายชั่วคราว ก่อสร้างโดยราษฎร
บ้านนาคานานมาแล้ว สภาพปัจจุบันชำรุดเสียหาย ราษฎรต้องช่วยกันซ่อมแซมเป็นประจำแล้ว สำนักงาน
ชลประทานที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่า   มีแนวทางช่วยเหลือได้ ด้วยการก่อสร้างก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ำ 
ประกอบด้วยฝายทดน้ำ ระบบคลองส่งน้ำ และอาคารประกอบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ได้ จากการพิจารณาจุดที่ตั้งฝายมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย
ทั้งปี 11,670,052 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 
และบ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี ได้อย่างครอบคลุมทั้งการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี และช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตร จำนวน 400 ไร่ 

4. วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรของราษฎรบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านนาหมอ   
                             หมู่ที่ 3 และบ้านนาคา หมู่ที่ 4 รวมทั้งสิ้น 260 ครัวเรือน   
   2. เพ่ือเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพ้ืนที่โครงการ 

  3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครัวเรือน 
5. สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นแหล่งกำเนิด  

                         ของลำห้วยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยลีขวาง ห้วยน้ำลีหลวง ห้วยต้นตอง ห้วยน้ำลี ฯลฯ   
                        ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเทจากทิศเหนือมาทิศใต้ ลักษณะดินที่พบเห็นโดยทั่วไป             
                       เป็นดินร่วนปนทราย 

6. ประเภทโครงการ  เป็นโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือช่วยเหลือราษฎร ประกอบด้วยฝายพร้อมระบบส่งน้ำ 
7. ขนาดหัวงาน ขนาดฝายพร้อมอาคารประกอบ กว้าง 40 ม. ยาว 100 ม. ระบบส่งน้ำ ความยาวรวม                 
                              1,952 เมตร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 8-1-7 ไร่ 
8. ผลประโยชน์ 1. ราษฎรบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 และบ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี       

       มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี 
  2. ช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูฝน 400 ไร่ และในฤดูแล้งได้ 180 ไร่ 
  3. ราษฎรในพื้นที่สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี  มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต             

                                        ที่ดีข้ึน 
 

หมายเหต-ุ รายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่ตั้งโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์แสดงไว้ในแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 ที่แนบ 
          

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมได้ฟังคำแถลงและได้พิจารณาโครงการก่อสร้างฝายนาคา 
ประธานสภาฯ                พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาคา หมู่ที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีความเห็น 
                                       ไปอย่างไรสามารถเสนอได้ เชิญครับ 

 

                                     / นายจำเนียร.......... 
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นายจำเนียร  มาอ่ิน   ขอสอบถามว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณ
สมาชิกสภาฯ ม.6           ใดบ้างครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   การก่อสร้างจะครอบคลุมบริเวณใต้สะพานนาคา-นาหมอ จนถึงบริเวณ
นายก อบต.เมืองลี              หน้าฝายนาหมอครับ โดยจะมีอาคารที่เป็นจุดส่งระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
                            ประกอบอยู่ใกล้ๆด้วย  

นายคุ้ม  ธิมา    การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่                     
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3            ใช้งบประมาณจำนวนมาก ทั้งนี้ท่านนายกฯ ต้องคำนึงถึงการเข้าพื้นที่ ก่อสร้าง            
                                       ที่อาจกระทบต่อที่ทำการเกษตรของประชาชนด้วยครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ   เบื้องต้นโครงการดังกล่าวผมได้เชิญทางเจ้าของพื้นที ่ทำการเกษตร            
นายก อบต.เมืองลี                และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจหมดแล้วครับ              
                                     ซึ ่งเจ้าของพื ้นที ่ก็ยินยอมที่จะให้ดำเนินการด้วยเหตุผลที่ว่าการดำเนินการ 
                                     ก่อสร้างฝายจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค                
                                     และการเกษตรที่เพียงพอ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการยื่นเสนอผ่านทางอำเภอนาหมื่น             
เลขานุการสภาฯ                 ไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โครงการดังกล่าวนี้ก็ได้ผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน             
                                       และกระบวนการอื ่นๆตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี ่ยวข้องแล้ว แต่เนื ่องด้วย 
                                     ระยะเวลากว่าที่จะเริ ่มดำเนินการก็หลายปีจึงขอฝากทางผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน  
                                       และสมาช ิกสภาฯ ได ้ไปช ี ้แจงและทำความเข ้าใจให ้ก ับประชาชนและ  
                                     ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียอีกครั้งครับ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิด                
                                        และไปฟ้องร้องโดยไม่เข้าใจการดำเนินการก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้น 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ลำดับถัดไปผมจะขอ
ประธานสภาฯ                     มติท ี ่ประช ุมเก ี ่ยวก ับการเห ็นชอบการลงพื ้นท ี ่ เพ ื ่อก ่อสร ้างฝายนาคา                       
                                     พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  
                                     เชิญลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 11.57 น.) 

     1.เห็นชอบ  10 เสียง 

     2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

     3.งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7                   เรื่อง ญัตติอื่นๆ   

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เรื่องอ่ืนๆที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนใดจะแจ้งหรือหารือ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ  

 
                                                / นายวีระ............ 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมมีเร ื ่องจะแจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับการดำเนินการด้าน             
เลขานุการสภาฯ                 โครงการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณต่างๆ ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
                             มีรายละเอียดดังนี้ 

     งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ ่น นน.ถ.73 - 002          
บ้านนาคา - บ้านน้ำแขว่ง กว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,658 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล           
เมืองลี อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน งบประมาณ 4,630,000 บาท 

2.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ ่น นน.ถ.73 - 001          
บ้านนาคา - บ้านน้ำแขว่ง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,500 เมตร องค์การบริหาร           
ส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ 8,690,000 บาท 

3.ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ ่น นน.ถ. 73-001               
บ้านนาคา - บ้านน้ำแขว่ง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3,800 เมตร องค์การบริหาร            
ส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ 9,390,000 บาท 

4.ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาหมอ -วังน้ำเย็น บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3                   
กว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร ยาว 777 เมตร หรือเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่ า   
3,108 เมตร งบประมาณ 968,000 บาท 

5.ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาหมอ -วังน้ำเย็น บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3                   
กว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร ยาว 1 ,180 เมตร หรือเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า           
4,720 เมตร งบประมาณ 1,746,000 บาท 

6.ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนาหมอ -วังน้ำเย็น บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3                     
กว้าง 4 เมตร หนา 0.03 เมตร ยาว 1 ,557 เมตร หรือเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
6,228 เมตร งบประมาณ 1,940,000 บาท 

     งบโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

1.จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 13,000 บาท 

2.จ้างเหมาบริการขุดดินร่องระบายน้ำไหล่ทางบ้านน้ำอูน งบประมาณ 13,000 บาท 

     งบจ่ายขาดเงินสะสม 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านนาหมอ-วังน้ำเย็น ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.60-0.80 เมตร 
หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 28,100 บาท 

 

                    / 2.โครงการขยายไหล่ทาง.............. 
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2.โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ้านนาหมอ-วังน้ำเย็น ปริมาณกว้าง 1 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 20,000 บาท 

3.โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรบ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 ปริมาณงานกว้าง 10*8 เมตร ลึก 3 เมตร 
งบประมาณ 6,500 บาท 

4.โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.10 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง งบประมาณ 199,400 บาท 

5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้าบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ปริมาณงานยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร หนา 0.30 
เมตร งบประมาณ 171,000 บาท 

6.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายหลักบ้านนาหมอ-วังน้ำเย็น ปริมาณงานกว้าง 0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 
0.60-0.80 เมตร ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 10 เมตร งบประมาณ 56,600 บาท 

               งบประมาณพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยูฝาปิดเหล็กและรางระบายน้ำแบบตัววี บ้านน้ำอูน ม.1 งบประมาณ 
54,000 บาท 

2.โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชลำน้ำแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 21,000 บาท 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยูมีฝาปิดเหล็ก บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 139,000 บาท 

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง คสล.แบบตัววี บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 14,000 บาท 

5.โครงการปรับปรุงไหล่ทางท่อระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านวังน้ำเย็น              
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 83,000 บาท 

6.โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณลำน้ำแขว่งบ้านหล่ายหน้า บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที ่ 6 งบประมาณ 
19,000 บาท 

7.โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 25,000 บาท 

8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำไหล่ทางแบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 
7 งบประมาณ 95,000 บาท 

9.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 209,000 บาท 

             เร ื ่ องต ่อไปขอฝากทางผ ู ้นำช ุมชนหม ู ่บ ้ านและสมาช ิกสภาฯ                
                         บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ดำเนินการนำเงินเข้ามาสมทบตามจำนวนที่จะดำเนินการ 
                                 ก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 ภายในวันที ่ 30 กันยายน 2564 นี้                
                                         ถ้ามิเช่นนั้นโครงการและงบประมาณที่กันไว้จะตกไปนะครับ 

นายประยูร  ใจเปี้ย   รับทราบตามแนวทางที่กำหนดและผมขอชี้แจงว่าตอนนี้บ้านวังน้ำเย็น 
สมาชิกสภาฯ ม.5            มีงบประมาณในบัญชีกลางหมู่บ้าน 300 ,000 กว่าบาท และในบัญชีกองทุน 
                                               / อีกประมาณ ..........  
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                                      อีกประมาณ 100,000 กว่าบาท จะนำเข้ามาสมทบตามจำนวนที่กำหนดครับ 
                                       โดยทางหมู่บ้านวังน้ำเย็นจะเข้ามาหารือรูปแบบงานก่อสร้างและประมาณ              
                                        การงานก่อสร้างร่วมกับกองช่าง อบต.เมืองลี และจะนำเงินเข้าสมทบต่อไป 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอติงเรื ่องที ่การเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นส่วนรวมหรือกิจกรรม
ประธานสภาฯ                      สาธารณะและการประชุมต่างๆ ของสมาชิกสภาฯ นิดนึงนะครับ เนื ่องด้วย               
                                    ที่ผ่านมามีสมาชิกสภาฯ บางท่านไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจึงขอติติง              
                                        และหาแนวทางร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันครับ  

นางวาสนา  จันทร์อูน   เสนอให้มีการปรับถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ เข้าร่วม ก็ปรับครั ้งละ             
รองประธานสภาฯ                   500 บาท  

นายประยูร  ใจเปี้ย   ขอให้สมาชิกสภาฯ รับฟังข่าวสารและการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง 
สมาชิกสภาฯ ม.5              เช่น ในกลุ่มไลน์ การรับสายโทรศัพท์ ฯลฯ มิใช่รอรับแค่หนังสือเพียงเท่านั้น 

นายชลิต  อินขวาง              ในกรณีที่แจ้งในไลน์กลุ่มก็ขอให้ตอบรับด้วยคำว่ารับทราบหรืออ่ืนๆด้วย
สมาชิกสภาฯ ม.3               ครับมิใช่อ่านเพียงอย่างเดียว เราจะได้รู้ว่าใครรับทราบแล้วบ้าง  

นายวีระ  เขื่อนคำ   สำหรับการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำอูน ให้เป็นสถานที่พักคอย          
เลขานุการสภาฯ                    ระดับตำบล ในวันพรุ ่งนี ้ผมขอฝากทางหัวหน้าสำนักปลัดฯ ติดต่อเตรียม                
                                         อาหารกลางวันให้ผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะครับ ยอดผู ้เข ้าร ่วม                  
                                        น่าจะประมาณ 120 คน 

นางวาสนา  จันทร์อูน   ขอสอบถามทางหัวหน้าสำนักปลัดว่าจะมีแนวทางการจัดหาวัคซีน              
รองประธานสภาฯ                  สำหรับสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี หรือไม่  

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  เบื้องต้นได้รับหนังสือสำรวจจำนวนบุคลากรด่านหน้า โดยเฉพาะการ 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ               อยู่เวรด่านตรวจไวรัสโควิดร่วมของตำบลเมืองลี -ปิงหลวง ค่ะ และได้ส่งข้อมูล             
                                    ให้ทางจังหวัดแล้ว แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ ฉีดวัคซีน               
                                     ยี่ห้อใด และเม่ือไร 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ถ้าเป็นเช่นนั ้นก็ขอฝากหัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้ทำหนังสือประสาน                 
เลขานุการสภาฯ                  ไปยังสาธารณสุขอำเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อขอรับ                 
                                   การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ต่อไป 

     และขอสอบถามหัวหน้าสำนักปลัดฯ ป้ายสำหรับศูนย์พักคอยได้จัดทำ  
                          หรือยังครับ 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไปจำนวน 21 ป้าย โดยให้ทั้ง 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ              7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ป้าย และของศูนย์พักคอยระดับตำบลอีก 3 ป้าย  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ  

                            / ที่ประชุม............  



17 
 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื ่องอื่นจะเสนอแล้วผมขอปิดประชุมสภาองค์การ
ประธานสภาฯ                   บริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 แต่เพียงเท่านี้  
                                        และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับอาหารกลางวันด้วยครับ  

 

ปิดประชุม     เวลา 12.35 น. 

 
 

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

(นายวีระ  เขื่อนคำ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายจำเนียร  มาอ่ิน) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายเทียบ  ธนภัคพลชัย) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย................................................ 
สมัยที่............ครั้งที่......../.....................เมื ่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


