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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖4 ครั้งที่ 1 

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 13.30 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 3/2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมที่เพื่อพิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่ หลังจากนั้นเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ 
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    เร ียนที ่ประชุมผมมีเร ื ่องจะขอแจ้งให้ท ี ่ประชุมทราบว ่าในวันที่                    
ประธานสภาฯ                 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ              
                                      สมัยที ่ 3/2564 ครั ้งที ่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี              
                                      โดยจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร             
                                    ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) และการพิจารณาเห็นชอบการกันเงิน   
                                   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                      เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 13.35 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            2.2.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

                                        ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                      เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 13.42 น.) 

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

 
                                             / นายธวัชชัย............ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม            2.3.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                     สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 

                                     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                      เชิญครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 13.50 น.) 

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

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 

นายวิชิต  บัตริยะ   เรียนที่ประชุมสำหรับการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 
นายก อบต.เมืองลี         ครั ้งท ี ่  2 ในว ันที ่  28 กันยายน 2564 ที ่จะถึงน ี ้  จะมีเจ ้าหน้าที ่จาก                        
                                 กรมชลประทานมาเข ้าร ่วมประช ุมด ้วย โดยจะเข ้ามาประช ุมร ่วมเพ่ือ                  
                                    ให้สภาท้องถิ ่นพิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื ้นฐานเกี ่ยวกับการพัฒนา              
                                 แหล่งน้ำในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ตามอำนาจหน้าที่ของกรมชลประทานครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่            
ประธานสภาฯ               งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 

                              ขอเชิญท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติและนำเสนอรายการที ่ขอเสนอ 
                                          พิจารณาโอนงบประมาณตั ้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์                 
                                      ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ                    เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่ วม             
นายก อบต.เมืองลี                ประชุมสภาฯทุกท่าน 
                        คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีเจตนารมณ์ในการ 
                                       บริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามอำนาจ 
                                      หน้าที่ของ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
                                     / แก้ไขเพ่ิมเติม.............. 
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                                 แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                 
                                   ว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563                     
                                      ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
                                       ลักษณะ ปร ิมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หร ือโอนไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม่                  
                                    ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
                                        งบประมาณรายจ ่ายในงบลงท ุนท ี ่ทำให ้ปร ิมาณ ค ุณภาพเปล ี ่ยน หรือ 
                                         เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น                   
                      ดังนี้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ/ 
                                     กฎหมายและหนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
                                         จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาดังนี้  
                                         1.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาโอนงบประมาณตั ้งจ่ายรายการใหม่                  
                                     งบลงทุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง  จำนวน 15 รายการ                   
                                    แบ่งตามหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังนี้  

                           สำนักปลัด 

             1 .คร ุ ภ ัณฑ ์ คอมพ ิ ว เ ตอร ์  เ ค ร ื ่ อ งคอมพ ิ ว เ ตอร ์  All in One                          
                    สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท  

                    2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงาน 
                     ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 

                 3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก     
                  พร้อมติดตั ้งหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ  
               6,690 บาท 

               4.ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง จำนวน 1 โต๊ะ งบประมาณ                    
                  13,900 บาท 

                5.ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม พนักพิงกลาง มีวางแขน  
                จำนวน 30 ตัว งบประมาณ 69,000 บาท 

                 6.คร ุภ ัณฑ์สำนักงาน โต ๊ะเอนกประสงค์ HDPE จำนวน 10 ตัว  
                 งบประมาณ 29,880 บาท 

               กองคลัง 

                 1.ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ 
                 สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000 บาท 

 

 

                                          / กองช่าง........... 
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                     กองช่าง 

                      -โครงการก่อสร้าง 

                1.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ                           
            329,000 บาท 

                 2.โครงการก ่อสร ้างเมร ุ  บ ้านว ังน ้ำเย ็น หม ู ่ท ี ่  5 งบประมาณ               
                   300,000 บาท 

                  -ครุภัณฑ์ 

                       1.คร ุภ ัณฑ ์ก ่อสร ้ าง  ช ุดทดสอบความข ้นเหลวของคอนกรี ต                    
                         (Slump Test) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,000 บาท 

                2.ครุภัณฑ์โรงงาน เครื ่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ  
                    4,000 บาท 

                3.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 ชุด  
                  งบประมาณ 6,400 บาท 

               4.ครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,500 บาท 

        กองการศึกษาฯ 

              1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมอเตอร์ไซต์ 4 จังหวะ 110 ซีซี                    
                จำนวน 1 คัน งบประมาณ 45,000 บาท 

             2.ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ 
                 สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมได้ฟังคำแถลงญัตติจากท่านนายกฯ แล้ว ถ้าที ่ประชุม                  
ประธานสภาฯ                มีข้อชี้แจงเพิ่มเติม ข้อซักถาม หรือต้องการให้คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
                                      ใดๆ หรือมีความเห็นอย่างไรสามารถเสนอได้เลยครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนท ี ่ประช ุม ผมขอช ี ้แจงเพ ิ ่มเต ิมเก ี ่ยวก ับรายละเอ ียดและ                       
นักวิเคราะห์ฯ                วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักปลัดฯ กองคลัง และกองการศึกษา 
                                      ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  

               1.สำนักปลัด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 1 เครื ่อง 
                                     จะจัดซื้อขึ้นเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานสำหรับ  
                                   ปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล 
                                       จะจัดซื้อเพ่ือทดแทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเดิมของหัวหน้าสำนักปลัดครับ   

          / ต่อมาครุภัณฑ์................. 
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     ต ่ อม าคร ุ ภ ั ณ ฑ ์ ค อม พ ิ ว เ ต อ ร ์  เ ค ร ื ่ อ งพ ิ ม พ ์  Multifunction                   
                                       จำนวน 1 เครื่องจะจัดซื้อเพ่ือปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน  

     สำหรับครุภัณฑ์โต๊ะประชุม 8 ที ่นั ่ง จำนวน 1 โต๊ะ จะใช้สำหรับ         
                                          ห้องประชุมขนาดเล็กท่ีห้องทำงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

     เก้าอี้ผู ้เข้าร่วมประชุม มีพนักพิงกลาง มีที่วางแขน จำนวน 30 ตัว              
                                       จะใช้สำหรับห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                     และโต๊ะอเนกประสงค์ HDPE จำนวน 10 ตัวจะใช้สำหรับงานกิจกรรมหรือ             
                                         การประชุมและการฝึกอบรมที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                       หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ครับ 

     2.กองคลัง คร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์ All in One จำนวน 3 เคร ื ่อง                   
                                      จะจัดซื้อขึ้นเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานสำหรับ  
                                    ปฏิบัติงานสำนักงานที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
                                       กับการปฏิบัติงานกองคลัง 

     3.กองการศึกษาฯ จะมีการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 110 ซีซี  
                                    จำนวน 1 ค ัน ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อร ับ -ส ่งน ักเร ียนศ ูนย์พ ัฒนาเด ็กเล็ก                       
                                      การนำส่งนักเรียนศูนย์เด็กไปรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริม 
                                       สุขภาพตำบลเมืองลี และการปฏิบัติราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์พัฒนา  
                                   เด็กเล็ก  

     และคอมพิวเตอร์All in One จำนวน 1 เครื่อง จะจัดซื้อขึ้นเพ่ือทดแทน 
                                     คอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานสำหรับปฏิบัติงานสำนักงาน                  
                                    ที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
                                      กองการศึกษาฯ 

                                       สำหรับรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์และรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 
                                    ของกองช่างก็จะขอเชิญ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงต่อไป เชิญครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   เรียนที่ประชุม สำหรับโครงการก่อสร้างที่กองช่างขอโอนงบประมาณ
ผอ.กองช่าง                   เพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างพนังก ั ้นดินบร ิเวณศูนย์พัฒนาเด ็กเล็ก  
                                     งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม 300,000 บาท เป็น 329,000 บาท เนื่องด้วย 
                                        ค่าใช ้จ ่ายในการขนส่งว ัสดุสำหรับงานก่อสร้างเพิ ่มขึ ้น จากราคาน้ำมัน  
                                   ท ี ่ เพ ิ ่ มข ึ ้น  จ ึ งทำให ้ต ้ องม ีการคำนวณงบประมาณในการส ร ้ า ง ใหม่                          
                                 สำหรับการดำเนินการก่อสร้างจะเป็นการทำคานลอยและปูพ้ืนสำเร็จเพ่ือรองรับ 
                                    คอนกรีตที ่จะก่อสร้างร ั ้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด ็กเล ็กในอนาคต จึงไม่ใช่                      
                                  การก่อสร้างพนังกั้นดินด้วยกล่องเกรเบี้ยนแต่อย่างใด  

                           / สำหรับโครงการ................. 
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            สำหรับโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 นั ้นเนื ่องด้วย 
                                   งบประมาณไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง ประกอบกับแนวนโยบายของผู้บริหาร  
                                    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีต่อโครงการดังกล่าวที่ต้องการเพิ่มงบประมาณ  
                                 สำหรับการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีงบประมาณ จึงได้มีการ 
                                       ขอโอนงบประมาณเพ่ิมเติมสำหรับโครงการดังกล่าวครับ 

             ต่อไปจะเป็นการขอโอนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองช่าง  
                                   ทั ้งชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จำนวน 1 ชุด               
                                 เครื ่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื ่อง แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี ่ เหลี ่ยม                
                                     จำนวน 1 ชุด และตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ โดยการโอนงบประมาณมาเพ่ือ 
                                  จัดซื้อนั้นเป็นเพราะว่าครุภัณฑ์ของกองช่างที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันนั้น ถูกใช้งาน              
                                    มากว่า 22 ปี ซึ่งเก่ามากๆ หลายชิ้นชำรุด จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อครุภัณฑ์ 
                                   ดังกล่าวมาทดแทนครับ 

 

นายธวัชชัย   แก้วธรรม   ที่ประชุมมีข้อซักถาม ข้อชี้แจงเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่                
ประธานสภาฯ                    ถ้ามี เชิญครับ  

ที่ประชุม                             มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นโดยสรุปดังนี้ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง   ผมขอสอบถามว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดซื้อทั้งหลายเหล่านี้อ้างอิง
สมาชิกสภาฯ ม.3           ราคาและประสิทธิภาพจากไหน 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับราคาของครุภัณฑ์ต่างๆ ทางหน่วยงานราชการจะอิงราคา              
นักวิเคราะห์ฯ                 ประสิทธ ิภาพ และคุณลักษณะจากบัญชีราคากลางมาตรฐานคร ุภ ัณฑ์                        
                                    ของกรมบัญชีกลางคร ับ ทั ้งน ี ้ต ้องไม ่น ้อยกว ่าที ่บ ัญชีมาตรฐานกำหนด                      
                                    และราคาก็ควรจะอยู ่ในเกณฑ์ท ี ่ เหมาะสมเน้นประสิทธิภาพที ่ด ี  ค ุ ้มค่า                 
                        แต่ก็ต้องคำนึงถึงความประหยัดด้วยครับ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง               แล้วถ้าจัดซื้อเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุได้หรือไม่   
สมาชิกสภาฯ ม.3 

นายพงศกร  เขื่อนคำ                  ในส่วนของครุภัณฑ์ต่างๆ ก็สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนผู ้สูงอายุได้               
นักวิเคราะห์ฯ                    ทั้งนี้ต้องดูว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในการดูแลรักษาของหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่ 
                                  ร ับผ ิดชอบเกี ่ยวกับโรงเร ียนผู ้ส ูงอาย ุหร ือไม ่ ในส ่วนของ อบต.เม ืองลี                      
                                       จะอยู ่ภายใต้การดูแลโดยกองการศึกษาฯ ถ้ากองการศึกษาฯ มีการเสนอ                 
                                      ขอตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
                                     ก็ย่อมนำไปใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุได้ครับ หรือถ้าครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในการดูแล 
                                         ของหน่วยงานอื่นก็ต้องมีการถ่ายโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวมายัง กองการศึกษาฯ  
                                       เสียก่อนครับ  
                                                                 / นายธวัชชัย........... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม                เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ                 ในวาระท่ี 5.3.เรียงลำดับทีละรายการ ดังนี้ 

                                ครุภัณฑ์สำนักปลัด 

             1 .คร ุ ภ ัณฑ ์ คอมพ ิ ว เ ตอร ์  เ ค ร ื ่ อ งคอมพ ิ ว เ ตอร ์  All in One                          
                    สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท เชิญที่ประชุม  
               ลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.15 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงาน 
ประธานสภาฯ            ประมวลผล จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ 22 ,000 บาท เชิญที ่ประชุม  
                               ลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.16 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม           3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก     
ประธานสภาฯ               พร้อมติดตั ้งหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ  
                               6,690 บาท เชิญที่ประชุม ลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.18 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          4.ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง จำนวน 1 โต๊ะ งบประมาณ                    
ประธานสภาฯ            13,900 บาท เชิญที่ประชุม ลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.20 น.) 

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

 

                                                   / นายธวัชชัย............ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม         5.ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม พนักพิงกลาง มีวางแขน  
ประธานสภาฯ          จำนวน 30 ตัว งบประมาณ 69,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.23 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          6.คร ุภ ัณฑ์สำนักงาน โต ๊ะเอนกประสงค์ HDPE จำนวน 10 ตัว  
ประธานสภาฯ       งบประมาณ 29,880 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.25 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         ลำดับต่อไปจะเป็นครุภัณฑ์ของกองคลัง  
ประธานสภาฯ                 1 .คร ุ ภ ัณฑ ์ คอมพ ิ ว เ ตอร ์  เ ค ร ื ่ อ งคอมพ ิ ว เ ตอร ์  All in One               
                                สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51 ,000 บาท เชิญที่ประชุม  
                                  ลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.30 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              ลำดับต่อไปจะเป็นโครงการก่อสร้างและครุภัณฑ์ของกองช่าง  
ประธานสภาฯ                        -โครงการก่อสร้าง 

                1.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ                           
            329,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.31 น.) 

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

 

 

 
                                  / นายธวัชชัย............. 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม          2.โครงการก ่อสร ้างเมร ุ  บ ้านว ังน ้ำเย ็น หม ู ่ท ี ่  5 งบประมาณ               
ประธานสภาฯ              300,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.33 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ประเภทครุภัณฑ ์ 
ประธานสภาฯ                1.คร ุภ ัณฑ ์ก ่อสร ้ าง  ช ุดทดสอบความข ้นเหลวของคอนกรี ต                    
                                   (Slump Test) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.34 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        2.ครุภัณฑ์โรงงาน เครื ่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ  
ประธานสภาฯ                  4,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.36 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม                 3.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 ชุด  
ประธานสภาฯ                 งบประมาณ 6,400 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.38 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         4.ครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,500 บาท 
ประธานสภาฯ              เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.39 น.) 

     1.เห็นชอบ    10  เสียง  
                              2.ไม่เห็นชอบ      -  เสียง  
                       3.งดออกเสียง      1  เสียง  
                                                    / นายธวัชชัย.............. 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม              ลำดับถัดไปจะเป็นครุภัณฑ์ของกองการศึกษาฯ  
ประธานสภาฯ                           1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมอเตอร์ไซต์ 4 จังหวะ 110 ซีซี                    
                                  จำนวน 1 คัน งบประมาณ 45,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.41 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              2.ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ 
ประธานสภาฯ            สำนักงาน จำนวน 1 เคร ื ่อง งบประมาณ 17 ,000 บาท เช ิญที ่ประชุม  
                                 ลงมติครับ 

ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 14.42 น.) 

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

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          5.4.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและ
ประธานสภาฯ                     คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5                
                                    เชิญทางคณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของญัตติดังกล่าวครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ    ในส่วนของการขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง
นายก อบต.เมืองลี            แบบรูปรายการและคำช ี ้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการก่อสร ้างเมรุ            
                                 บ ้านว ังน ้ำเย ็น หม ู ่ท ี ่  5 น ี ้  เนื่ องด ้วยเหต ุท ี ่ ว ่ ากองช ่าง อบต.เม ืองลี                          
                                  โดยนายทรงเกียรติ กองวี ผู ้อำนวยการกองช่างได้เสนอขอแก้เปลี ่ยนแปลง               
                                    ในส่วนของงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจึงเป็นเหตุผลให้ต้องผ่านการพิจารณาจากสภาฯ  
                                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
                                      ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 ในส่วนที ่เกี ่ยวกับการแก้ไขเปลี ่ยนแปลง 
                                   งบประมาณ หรือ รูปแบบรายการ รวมทั้งคำชี้แจงงบประมาณ ในข้อบัญญัติ  
                                         งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง       
                                       จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นครับ ลำดับถัดไปจะขอเชิญทาง  
                                     ผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ  

นายทรงเกียรติ  กองวี               เรียนท ี ่ประช ุมฯ ผมขอนำเร ียนให ้ท ี ่ประช ุมร ับทราบเก ี ่ยวกับ                     
ผอ.กองช่าง                       การขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
                                     โครงการก ่อสร ้ าง เมร ุ  บ ้านว ังน ้ำเย ็น หม ู ่ท ี ่  5 กล่ าวค ือ เน ื ่องด ้วย                         
                                       ราคากลางภาณิชย์ปรับตัวเพ่ิมข้ึน อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันภายในประเทศ 

                                               / ที่เพ่ิมสูงขึ้น........... 
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                                    ที ่ เพ ิ ่มส ูงข ึ ้น จ ึงทำให ้งบประมาณที ่จะใช ้ในกระบวนการก ่อสร ้างเมรุ                      
                                      บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 เพิ ่มขึ ้นตามมา ทั ้งนี ้ขอชี ้แจงให้ที ่ประชุมทราบว่า                 
                                       แบบรูปรายการต่างๆ ของโครงการดังกล่าวยังคงเดิม เพียงแต่งบประมาณที่ตั้งไว้ 
                                    ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีไม่เพียงพอ จึงต้องโอน 
                                        งบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน  
                                      โดยงบประมาณเด ิมท ี ่ต ั ้ งไว้  ค ือ 730 ,000 บาท ขอเปล ี ่ยนแปลงเป็น     
                                  งบประมาณใหม่ คือ 771,000 บาท       

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ที่ประชุมมีความเห็นหรือข้อซักถามอ่ืนใดหรือไม่ถ้ามี เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            เม ื ่อท ี ่ประช ุมไม ่ม ีข ้อซ ักถาม หร ือความเห็นอื ่นใด ลำดับถัดไป                      
ประธานสภาฯ                      ผมจะขอมต ิท ี ่ประช ุม เก ี ่ยวก ับญัตต ิ เพ ื ่อพ ิจารณาแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลง                        
                                        แบบร ูปรายการและประธานสภาฯ  คำช ี ้ แจ งงบประมาณรายจ ่ าย                       
                                  โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 โดยเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ตั้งไว้ 
                                     ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จาก 730 ,000 บาท  
                                        เป็น 771,000 บาท เชิญลงมติครับ 

ที่ประชุม                        มติที่ประชุม (เวลา 14.55 น.) 

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

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    มีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอโดยสรุป ดังนี้ 

นายสุขสันต์  ฐานะ                    ขอแจ้งให้คณะผู ้บริหารช่วยเร่งรัดดำเนินการจัดทำชุดและป้ายชื่อ                 
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1           อปพร.ด้วยครับ เพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 

นายวิชิต  บัตริยะ               รับทราบครับ ผมจะมอบหมายให้นักป้องกันฯ เร่งรัดดำเนินการดังกล่าว 
นายก อบต.เมืองลี  

นายวริทธิ์ธร  จินะแปง   ขอขอบคุณทางคณะผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้องของ               
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2           อบต.เมืองลี ทุกท่าน ที ่ได้ช่วยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า                
                                 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ครับ  
                                                                          / นายวีระ.............. 
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นายวีระ  เขื่อนคำ                 ขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ดังนี้ ครับ   
เลขานุการสภาฯ              1.การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดน่าน                
                                      ผ่านระบบ ZOOM ในวันที ่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.                
                                    จึงขอเชิญทางผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
                                          ด้วยครับ 

                                                 2.ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                                 ประจำจังหวัดน่าน ประกาศให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง  
                                    และผมจะเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                    มาประชุมในวันที ่ 2 ตุลาคม 2564 เพื ่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการ                 
                                       การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี แล้วจะส่งรายชื่อให้ทาง 
                                      คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เพ่ือออกประกาศแต่งตั้งต่อไป  

                                           3.การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.จะมีขึ้นในระหว่าง 
                                  วันที ่ 11-15 ตุลาคม 2564 หลังจากสมัครเสร็จสิ ้น ทาง กกต.ประจำ                
                                      จังหวัดน่านก็จะเชิญท่านผู ้สมัครรับเลือกตั้งฯ มาประชุมผ่านระบบ ZOOM  
                                      ต่อไปครับ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนออีกหรือไม่เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนจะแจ้ง
ประธานสภาฯ                 ผมขอป ิดประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี  สม ัยว ิสามัญ                         
                                     สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 แต่เพียงเท่านี้ 

ปิดประชุม     เวลา 15.15 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
(นายวีระ  เขื่อนคำ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายจำเนียร  มาอ่ิน) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายเทียบ  ธนภัคพลชัย) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

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

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


