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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/๒๕๖3 ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ ที ่28 เดอืน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖3 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 4/2563 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี และการรายงาน
ผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินการอื่นๆ หลังจากนั้นเลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    1.1.ขอขอบคุณคณะผู ้บร ิหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล             
ประธานสภาฯ                    พนักงานจ้างและอสม.ตำบลเม ืองล ี ท ี ่ ได ้ช ่วยกันจ ัดงานเทศกาลของดี                          
                                    ตำบลเมืองลี ประจำปี 2563  

     1.2.ขอขอบคุณคณะผู ้บร ิหาร ปลัด อบต.เมืองล ี และพนักงาน                   
                                     ส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน ที่ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถนนสะอาด 
                                          ปราศจากขยะ โดยได้เก็บขยะตลอดถนนสายหลักที ่ต ัดผ่านตำบลเมืองลี                     
                                    ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นจิตอาสา                  
                                      ที ่เป็นตัวอย่างที ่ด ีที ่ผ ู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ ่นและประชาชนแต่ละหมู ่บ้าน                    
                                        ควรที่จะช่วยกันเก็บขยะสองข้างถนนเพื่อความสะอาดและสวยงามของพื้นที่ 
                                       ตำบลเมืองลีครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2563 

ที่ประชุม    ได้หารือและพิจารณาเป็นเวลาอันสมควรแล้วไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม             
                                          จึงถือว่าให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมมีเรื ่องที ่อยากจะขอติดตามจากการประชุมครั ้งที ่แล้ว คือเรื ่อง
ประธานสภาฯ                     โครงการก่อสร้างทั้ง 6 โครงการ ที่ได้กันเงินงบประมาณไว้ว่าการดำเนินการ                
                                    ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   สำหรับการดำเนินการโครงการทั้ง 6 โครงการที่ท่านประธานสภาฯ              
เลขานุการสภาฯ                 ได้สอบถามติดตามมานั้น ในวาระที่ 5.2.ทางกองช่างจะได้รายงานให้ที่ประชุม  
                                      ได้รับทราบต่อไปครับ  

 

                          / ระเบียบวาระที่ 4 ..............
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   4.1.การรายงานผลการติดตามและประเมินผลงานเทศกาลของดี               
ประธานสภาฯ                         ตำบลเมืองลี ประจำปี 2563  

     เชิญเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอรายงานดังกล่าว เชิญครับ 

จ่าเอกวชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นักพัฒนาชุมชนฯ                  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

     ในลำดับถัดไปผมจะขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลงาน 
                                      เทศกาลของดีตำบลเมืองลี ประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

     สำหรับค่าใช้จ่ายการจัดงานโดยสรุปดังนี้ครับ 

สรุปค่าใช้จ่ายงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี  

ประจำปี 2563 

ลำดับ รายการ  รายรับ  
รายจ่าย 

หมายเหตุ 
 จ่ายแล้ว   ค้างจ่าย  

1 เงินตามข้อบัญญัติ 2564 *(150,000.-) 
 
138,800        

2 เงินจากโครงการหลวง 
   
20,000        

3 เงินบริจาค 
     
5,100        

4 ค่าบวงสรวง   
      
8,000        7,000   รวม 15,000  

5 ค่าซอ   
      
6,000      

6 ค่าวัตถุดิบส้มตำ   
      
1,000      

7 ค่าข้าวกล่องอาลิ 180*35   
      
6,300      

8 ค่าข้าวต้มอาลิ   
      
1,000      

9 ค่าคาปลัด   
      
2,500      

10 ค่าขันตั้งซอ   
        
200      

11 ค่าเงินรางวัล   
    
20,300      
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12 ค่าสนับสนุนหมู่บ้าน 7*4000   
    
28,000      

13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 15*400   
      
6,000      

14 ค่าขนมจีนและน้ำยาไก่   
      
2,600      

15 ค่าอาหารวันเตรียมร้านเชพข้างถนน  40*8   
        
320      

16 ค่ามะแข่นจัดเวที   
        
700      

17 ค่าน้ำแข็งบ้านอาวล   
        
530      

18 ค่าเลี้ยงเจ้าที่และอุปกรณ์การเลี้ยงโดยลุงมล   
      
1,400      

19 ค่าน้ำและขนมเจ้าหน้าทีวันเก็บสถานที่   
        
200      

20 ค่าเงินรางวัลชมเชยร้องเพลง 4หมู่บ้าน*500   
      
2,000      

21 ค่าไม้ไผ่   
      
2,000      

22 ค่าของทำอาหารบ้านอาวาน   
      
1,300      

23 ค่าเหล้าเลี้ยงเจ้าที่วันแก้บน   
        
300      

24 ค่าตระกร้าใส่ของฝาก   
        
240      

25 ค่าหมูและค่าข้าวบ้านอาแอน   
    
13,280      

26 ค่าเงินซองผ้าป่าปิงหลวง   
        
500      

27 ค่าไม้ไผ่ทำรั้ว (ไม้แตะ)   
      
2,000      

28 ค่าเขียนป้าย   
        
300      

29 ค่าผลไม้แก้บน   
          
90      

30 ค่าเหล้าขาว           3,200    

31 ค่าเหล้า เบียร์ โซดา บ้านป้าคิด           4,610    

32 ค่าวัสดุบ้านพี่เปีย บิลที่ 1 วัสดุ           6,094    
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                      บิลที่ 2 วัสด ุ           7,280    

                      บิลที่ 3 วัสด ุ           4,254  
รวมพ่ีเปีย
ทั้งหมด 

                      บิลที่ 4 ค่าปรับดิน           3,500          21,128  

 

ลำดับ รายการ  รายรับ  
รายจ่าย 

หมายเหตุ 
 จ่ายแล้ว   ค้างจ่าย  

33 ค่าโฆษณา           1,000    

34 ค่าป้าย           3,875    

35 ค่าดนตรี           6,000    

36 ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง           4,855    

37 ค่าสำรองจ่าย            4,000    

  (รองศักดิ ์2000 ผอ.โอ 1000 พ่ีอู๊ด 1000)         

            

ลำดับ รายการ  รายรับ  
รายจ่าย 

หมายเหตุ 
 จ่ายแล้ว   ค้างจ่าย  

  รวมรายรับ 
 
163,900        

  รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายแล้ว   
 
107,060      

  รวมค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย        55,668    

            

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด      162,728  -25,100 

            

    *เบิกจากงบประมาณโครงการ 
 
138,800   -  137,628 *1,172 

     - หักจ่ายภาษี       -          795  

     - หักจ่ายอากรแสตมป์       -            68  

     

คงเหลือสุทธิ   
309 

 

                                   / นายธวัชชัย............. 



7 
 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อซักถามอย่างไรเชิญได้เลยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเทียบ  ธณภัคพลชัย   ผมมีความคิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างช่างซอไม่มีความจำเป็น
สมาชิกสภาฯ ม.3            เท่าที ่ควรเพราะมีบทบาทกับงานน้อยมากๆ ถ้าไม่จ้างช่างซอคงจะสามารถ                  
                                       นำงบประมาณไปดำเนินการด้านอื่นได้ดีกว่า  

จ่าเอกวชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์  ผมในฐานะเจ้าของโครงการก็ต้องชี้แจงว่าเจ้าของพื้นที่จัดงานได้ขอมา
นักพัฒนาชุมชนฯ                เราก็เลยต้องมีกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ ในลำดับถัดไปจะเป็นการนำเสนอ                
                                     ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ เข ้าร ่วมงานเทศกาลของดี                  
                                      ตำบลเมืองลี ประจำปี 2563 เชิญนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอต่อไปครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุม สำหรับสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        งานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ประจำปี 2563 จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ 

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการงานของดีตำบลเมืองลี 
ประจำปี พ.ศ.2563 

************************************** 

แบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 100 ชุด 

แบบสอบถามที่เก็บได้ จำนวน 67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 (ใช้เป็นจำนวนสูงสุดในการคำนวณ)  

ผลสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการงานของดีตำบลเมืองลี ประจำปี พ.ศ.2563 จำแนกรายข้อ มีดังนี้ 

ข้อ 1 ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ประจำปี พ.ศ.2563                
ที่มีระยะเวลา 1 วัน ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

-ระดับความพึงพอใจ (67  คน คิดเป็นร้อยละ 100) 

น้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.49  

น้อย  4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.97 

ปานกลาง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.95  

มาก  30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.77  

มากที่สุด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80  

-ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

                1.ไม่ควรจัดหลายวัน เนื่องจากสิ้นเปลืองงบประมาณและราษฎรอยู่ในเทศกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งเวลาที่
จะมาร่วมงานมีน้อย 

2.เพราะว่าคนจะได้เยอะในวันเดียว 

                    / 3.เห็นควรจัดงาน............ 
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3.เห็นควรจัดงานประมาณ 3 วัน จะมีความเหมาะสม 

4.ควรมีการจัดงานเพิ่มขึ้น 2-3 วัน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเพ่ิมข้ึน 

5.ควรให้มีการจัดงานสัก 2 วัน 

6.ถ้าเป็นไปได้ 3 วัน ถ้าจะเหมาะเพ่ือว่าคนต่างถ่ินญาติพี่น้องอาจมาไม่ทัน 

7.อยากให้จัดไม่ต่ำกว่า 2 วัน 1 คืน 

สรุป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานของดีตำบลเมืองลี มีความพึงพอใจสำหรับการจัดงานในระยะเวลา 1 วัน ในระดับมาก
ร้อยละ 44.77 รองลงมาจะมีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 38.80 เนื่องจากการจัดงานในระยะเวลา 1 วัน               
จะช่วยทำให้มีผู ้มาร่วมกันจำนวนมาก รวมทั้งไม่เป็นการสิ ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไป  แต่ก็มีการเสนอ                 
ความคิดเห็นที ่อยากให้จัดงานมากกว่า 1 วัน เนื่องจากจะได้รองรับนักท่องเที ่ยวและประชาชนตำบลเมืองลี               
ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจะได้เข้ามาร่วมงานมากข้ึน 

ข้อ 2 ท่านมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่การจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ประจำปี พ.ศ.2563         
อยู่ในระดับใด 

-ระดับความพึงพอใจ (67  คน คิดเป็นร้อยละ 100) 

น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

น้อย  0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

ปานกลาง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.92  

มาก  30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.77  

มากที่สุด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.29  

-ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ร่มรื่นมีความเพียงพอรองรับผู้มาร่วมงาน 

2.มีการวางกำหนดการได้ดี 

3.ควรไปจัดที่สนามโรงเรียน หรือ พ้ืนที่กว้าง ไม่แคบ 

4.ถ้าสมมุติว่าสถานที่กว้างกว่านี้สินค้าชาวบ้านอาจลงได้เยอะผู้คนต่างถิ่นจะได้มาเห็นเลือกซ้ือ 

สรุป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานของดีตำบลเมืองลี มีความพึงพอใจในสถานที่จัดงานอยู่ในระดับมากร้อยละ 44.77 
รองลงมาจะมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 40.29 เนื่องด้วยสถานที่ดังกล่าวมีความร่มรื่นทำให้อากาศภายในงาน   
มีความเย็นสบาย แต่ก็มีความเห็นบางส่วนไม่เห็นด้วยเพราะอยากให้จัดงานในสถานที่ที่กว้างกว่านี้เพื่อการจัดตั้ง
ร้านค้าและขายสินค้าได้สะดวกมากขึ้น 

 

 

                          / ข้อ 3 ท่านมีความพึงพอใจ............. 
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ข้อ 3 ท่านมีความพึงพอใจหรือความประทับใจในภาพรวมของการจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ประจำปี              
พ.ศ.2563 มากน้อยเพียงใด 

-ระดับความพึงพอใจ (67  คน คิดเป็นร้อยละ 100) 

น้อยที่สุด 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

น้อย  0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

ปานกลาง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.95  

มาก  33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25  

มากที่สุด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79  

-ความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.ความสามัคคี มีส่วนร่วม 

2.จัดได้ดีตามวัตถุประสงค์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ของดีตำบลเมืองลี 

3.เพราะเป็นเทศกาลและเอกลักษณ์ของตำบลที่ที่อ่ืนไม่มีและไม่มีใครเหมือน 

สรุป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานของดีตำบลเมืองลี มีความพึงพอใจในภาพร่วมของการจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี 
ประจำปี พ.ศ.2563 อยู ่ในระดับมาก ร้อยละ 49.25 และรองลงมาจะมีความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด               
ร้อยละ 41.79 โดยผู้เข้าร่วมงานให้ความเห็นว่าการจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี เป็นการดึงเอาเอกลักษณ์
ของตำบลเมืองลีเป็นจุดขายในการนำเสนอให้คนภายนอกรู้จัก อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี โดยเฉพาะการจำหน่าย “มะแข่น” ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจขึ้นชื่อของตำบลเมืองลี               
ที่ทำให้สามารถดึงดูดให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานได้อย่างมาก นอกจากนี้การจัดงานเทศกาลของดี
ตำบลเมืองลี ยังแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของทั้งหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย ชุม ชน/หมู่บ้าน              
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ได้เป็นอย่างด ี

ข้อ 4 ในปีถัดไปท่านอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี อีกหรือไม่ 

 (67  คน คิดเป็นร้อยละ 100) 

 -อยากให้มีการจัดงานอีก  65 คน คิดเป็นร้อยละ 97.01 

 -เหตุผลประกอบ  

1.เพราะว่าถือเป็นงานประเพณีไปเลย อีกอย่างชาวบ้านจะได้ขายมะแขว่นได้ 

                 2.เพื ่อเผยแพร่ประเพณี ว ัฒนธรรมอันดีงามของตำบลเมืองลีให้เป็นที ่ร ู ้จ ักและส่งเสริม                     
การท่องเที่ยวในตำบลเมืองลี 

             3.เพราะเป็นการเผยแพร่ของดี (มะแขว่น) ประจำเมืองลีและเป้นการเปิดตลาดให้กับประชาชน  
ในพ้ืนที ่

                          / 4.ชุมชนได้มีส่วนร่วม........... 
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4.ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและโชว์จุดเด่นของเมืองลี 

5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าขายชุมชน 

6.จัดสถานที่และกิจกรรมสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ได้ดี 

             7.เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและสามารถ 
นำสิ่งที่มีชื่อเสียงของตำบลมานำเสนอแก่ประชาชนกลุ่มอ่ืนมาเยี่ยมชม 

8.ชุมชนได้มีของในชุมชนมาขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าขายของชุมชน 

9.เป็นกิจกรรมเพ่ือประชาชนได้ประโยชน์มาก 

10.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเมืองลี 

11.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองลีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

12.เพราะนี่คือเทศกาลประจำปี ขนาดญาติพ่ีน้องที่อยู่ต่างจังหวัดเขายังรอเทศกาลนี้ 

 -ไม่อยากให้มีการจัดงานอีก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98 

 -เหตุผลประกอบ 

  - 

สรุป ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ร้อยละ 97.01 อยากให้ปีถัดไปมีการจัดกิจกรรม                     
งานของดีตำบลเมืองลีขึ ้นอีก ส่วนผู้เข้าร่วมฯ ที่ไม่อยากให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกมีเพียงร้อยละ 2.98                     
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้เห็นผลสำหรับการอยากให้จัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลีในปีถัดไปว่าเป็นการส่งเสริม
การท่องเที ่ยวและการค้าของกับตำบลเมืองลี เพื ่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที ่ตำบลเมืองลี                        
เป็นการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ของตำบลเมืองลี ให้เป็นที่รู้จัก 

ข้อ 5 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลงานของดีตำบลเมืองลี ประจำปี พ.ศ.2563 อย่างไร 

1.อยากให้หาเวลาให้เหมาะสมที่ไม่ตรงกับงานประจำของชาวบ้าน (ทำนา) 

2.ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคี 

3.ที่นั่งไม่พอเพียง 

4.ดีมาก 

5.อยากให้มีโต๊ะหรือที่รองรับสำหรับแขกท่ีมาร่วมงาน 

6.น่าจะจัดทุกปีเพื่อเน้นและเปิดตลาด เพ่ือขยายตลาดและส่งเสริมให้เศรษฐกิจเมืองลีดีขึ้น 

7.เพ่ือประชาชนมีรายได้ขายของพ้ืนเมืองที่หามาได้ 

8.เพ่ิมการประชาชนสัมพันธ์การจัดงานให้ทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง 

9.ทุกอย่างดีหมด เยี่ยมมากๆ แต่ขอเพ่ิมระยะเวลาในการจัดงานเพิ่มขึ้น 

         / 10.ประชาชนมีส่วนร่วม............ 
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10.ประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

11.ไม่มีสถานที่จอดรถ คับแคบ 

12.พ้ืนที่ในการขายของ 

13.อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

14.อยากให้มีร้านค้าเยอะๆ 

15.น่าจะมีการแห่ขบวนจัดกิจกรรมสินค้าของดีแต่ละหมู่บ้าน 

16.มีมาตรการป้องกันโควิท-19 ดีมาก 

17.มีงานในระยะเวลายาวกว่านี้ 

18.ขอให้จัดทุกๆปีและจัดตลอดไป  

19.ขอชมเชยในความสมัครสมานสามัคคีในตำบลเป็นอย่างยิ่ง ต้องรักษาไว้ในตลอดไป 

20.อยากให้มีมหรสพมากกว่านี้ 

สรุป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานของดีตำบลเมืองลี มีข้อเสนอแนะคืออยากให้จัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลาอ่ืนที่ไม่ตรงกับ
ฤดูเก็บเกี ่ยวของเกษตรกรเพื ่อที ่จะทำให้มีเวลาและจำนวนผู ้เข้ามาร่วมงานมากยิ ่ง ขึ ้น ข้อเสนอต่อมาคือ                      
การเพิ ่มระยะเวลาในการจัดงาน ,เพิ ่มพื ้นที ่การจำหน่ายสินค้าและพื ้นที ่สำหรับการจอดรถให้มากยิ ่งขึ้น                
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการจัดงานก็มีข้อเสนอแนะให้มีช่องทางที ่หลากหลายและกว้างขวาง                
มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดสถานที่โดยเฉพาะ
สิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ น้ำดื ่ม ผู ้เข้าร่วมงานอยากให้จัดไว้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ                     
และที่สำคัญคือ การเพิ ่มจำนวนกิจกรรมภายในงานให้มากยิ ่งขึ ้น สำหรับภาพรวมแล้วถือว่าได้รับคำชื ่นชม                     
จากผู้เข้าร่วมกล่าวคือ งานเทศกาลของดีตำบลเมืองลีมีมาตรการในการป้องกันโควิท -19 ที่ดี เป็นการส่งเสริม                   
การท่องเที่ยวและการค้าภายในตำบลเมืองลี และเป็นการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของตำบลเมืองลี 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ             
ประธานสภาฯ                การจัดงานเทศกาลงานของดีตำบลเมืองลี ประจำปี 2563 นั้นผมเห็นด้วยกับ 
                                      การที่ประชาชนเข้ามาร่วมงานน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะตรงกับช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  
                                     พืชผลทางการเกษตร และสินค้ามีไม่มากและค่าใช้จ่ายในการบรวงสรวงใช้มาก 
                                    เกินความจำเป็น 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในปีถัดไปผมอยากจะเสนอให้ทุกหมู ่บ้านเพิ ่มจำนวนสินค้าที ่นำมา 
เลขานุการสภาฯ                  จำหน่ายให ้มากขึ ้น รวมถึงการเพิ ่มการประกวดแข ่งข ันการทำอาหาร                      
                                      หรือสินค้าเข้าไปอีกเพื่อเพิ่มกิจกรรมได้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทอื่นๆ 
                                        นอกเหนือจากมะแข่นนะครับ สำหรับการติติงการเพิ ่มจำนวนโต๊ะ เก้าอ้ี                  
                                     และสถานที่จอดรถเราจะเก็บไว้ปรับปรุงกันต่อไปในอนาคต 

 

           / ส่วนการเพ่ิม...... 
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                                         ส่วนการเพิ ่มระยะเวลาในการจัดงานก็ต้องวางแผนให้ดีอาจจะเพ่ิม  
                                       กิจกรรมและระยะเวลาเข ้าไปส ักสองว ัน ว ันแรกอาจจะเป ็นประเพณี                     
                                      การประกวดต่างๆ ส่วนวันที ่สองก็จะเป็นภาคบันเทิงการประกวดดนตรี                     
                                       การประกวดร้องเพลง การจัดงานรำวง ฯลฯ  

จ่าเอกวชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์  ผมในฐานะเจ้าของโครงการก็ต้องขอชี้แจงว่าสำหรับจำนวนงบประมาณ
นักพัฒนาชุมชนฯ                ในการจัดงานนั ้นเพียงพอแล้วแต่ถ้าเราสามารถตัดทอนหรือลดค่าใช้จ่าย                  
                                    ที่ไม่จำเป็นออกไปก็จะยิ่งทำให้เราสามารถนำเงินไปจัดกิจกรรมหรือหนุนเสริม 
                                    ด้านอื่นๆ แทนได้ดีกว่านี้ การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ผมก็มุ่งเน้นให้เป็นไป 
                                     ตามวัตถุประสงค์ของงานและระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหา 
                                  เกี ่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณในภายหลัง ทั ้งนี ้การจัดงานเทศกาล                  
                                   ของดีตำบลเมืองลี เป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วงทุกประการแล้วก็ต้องขอขอบคุณ              
                                         ทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือนะครับ 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร     ผมอยากเสนอให้จัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ที่น้ำตกนางกวักบ้าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3           จะได้เกิดการปรับปรุงสถานที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลเมืองลี              
                                     อีกท้ังพ้ืนที่ดังกล่าวมีความกว้างเพียงพอที่จะจัดงานได้อย่างดีครับ  

     และสำหรับการเรียกชื่อ “มะแข่น” หรือ “มะแขว่น” นั้นผมอยากให้           
                                         มีการบัญญัติคำเรียกเฉพาะของเราไว้ เพื ่อเป็นเอกลักษณ์ของตำบลเมืองลี                
                                         นะครับ ผมอยากเสนอให้เรียกว่า “มะแข่น”ตามที่ชาวตำบลเมืองลี เราเรียกมา 
                                      ตั้งแต่โบราณนะครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เห็นด้วยกับทางท่านสมาชิกสภาฯ ม.3 นะครับ สำหรับผมอยากให้ลอง
เลขานุการสภาฯ            เปล ี ่ยนแปลงสถานที ่จ ัดงานไปจัดงานในชุมชน/หมู ่บ ้านทางตอนเหนือ                     
                                       ของตำบลเมืองลีบ้าง เช่น บริเวณน้ำตกวังเขียว บ้านน้ำอูน ม.1 เพื ่อจะได้                   
                                       ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมงานได้เห็นทัศนียภาพของตำบลเมืองลี 
                                     ในแถบนั้นบ้าง โดยเฉพาะบ้านน้ำอูน ม.1 และบ้านน้ำแขว่ง ม.6 เนื่องจาก             
                                        เราจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ที่สวนสักข้าง อบต.เมืองลี มาหลายปีแล้ว  
                                       อีกสถานที่ที ่ผมอยากจะเสนอคือบริเวณลานใกล้ๆศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
                                      ทางการเกษตรที ่บ้านนาคา ม.4 โดยผมได้ไปสอบถามและหาข้อมูลมาว่า                
                                        มีพ้ืนที่กว้างขวางถึง 4 ไร่ ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอในการจัดงานมากๆ  

     อีกประเด็นหนึ่งเกี ่ยวกับการจัดงานเทศกาลงานของดีตำบลเมืองลี               
                                      ในอนาคตผมอยากให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินเพื่อเป็นเงินกองกลางสำหรับ  
                                       สวัสดิการของ อบต.เมืองลี และสำหรับการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ โดยอาจจะ 
                                      ตั้งเป็นรูปแบบกองทุน เช่น กองทุนอบต.เมืองลี หรือ กองทุนเมืองลีไม่ทิ ้งกัน   
                                       เป ็นต ้น แนวทางการหาเง ินก็อาจจะเป็นการจ ัดง านรำวงหร ือจ ัดผ ้าป่า                    
                                       เพ่ือเป็นการระดมทุนครับ  
          / ระเบียบวาระท่ี 5......... 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

            เชิญคณะผู้บริหารได้แถลงญัตติดังกล่าวเชิญครับ 

นายมนัส  ถาธิ           เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข ้าร่วม             
รองนายก อบต.เมืองลี       ประชุมสภาฯ ทุกท่าน คณะผู ้บร ิหารองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                            
                                    ม ี เจตนารมณ์ในการบร ิหารงานและงบประมาณขององค ์การบร ิหาร                      
                                        ส่วนตำบลเมืองลี ตามอำนาจหน้าที ่ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและ                 
                                        องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552                                    
                               และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542  
                                      แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่  
                                     ต ้องจ ัดทำ ดำเน ินการตามแผนงานโครงการท ี ่วางไว ้  และรายงานผล              
                                    การปฏ ิบ ัต ิ ง านตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ นห ้ าป ี  (พ .ศ .2561 -2565)                
                                      เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อการพัฒนาตำบลเมืองลี  
                                      ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ               
                                       ให ้ก ับประชาชน พร ้อมท ั ้ งการป ้องก ันการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ                    
                                          ตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนด นั้น 

                                   อาศ ัยอำนาจตามความในระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย                        
                                   การจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2548                            
                                        และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                       เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการ               
                                      พ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ น  พร ้ อมท ั ้ งประกาศผลการต ิ ดตามและประ เม ิ นผล                        
                                    แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน                
                                    นับแต่ว ันที ่ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว                    
                                       และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย                
                                     ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

                                 บัดนี้จึงขอเสนอญัตติเพื ่อรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
                                    เมืองลี พิจารณาอนุมัติ ดังนี้  
                                            ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     โดยขอเชิญเจ้าหน้าที ่วิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอรายงานผลการติดตาม              
                                    แ ล ะป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล เ ม ื อ ง ลี                                     
                                    (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
                 / นายพงศกร............ 
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นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ         คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน              
                                       ผมขอนำเสนอสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
                                  บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                                  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.หน้าปก 

2.ประกาศ 

3.คำนำ 

4.สารบัญ 

5.บทนำ 

 5.1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  

        ใช ้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาพื ้นที ่ต ่อไปในอนาคตเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ เช ิงค ุณค่า                      
และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 5.2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ อบต.เมืองลี โดยเฉพาะสภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พร้อมทั ้งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการว่าโครงการใดได้ดำเนินการไปแล้ว                
กำลังดำเนินการ หรือ ไม่ได้ดำเนินการ เพราะอะไรอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบลเมืองลีและ               
การบริหารองคก์รต่อไป 

 5.3.ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 

  5.3.1.การดำเนินการติดตามและประเมินผลโดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

   -ต ั ้ งคณะกรรมการ และปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย                        
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  5.3.2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ 

   -ใช้แนวทางเช่น การจัดทำแบบสอบถาม การสำรวจลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

 

 

 

 
               / 5.3.3.การรายงานผล...........  
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  5.3.3.การรายงานผล 

   -คณะกรรมการติดตามฯ            รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

 

                                ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลให้            สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 

  

                                หลังจากนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ (ภายในเดือนธันวาคม) 

 5.4.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  -ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  -ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

  -ใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas) 

  -ใช้แบบสอบถาม 

 5.5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  -ทำให้มีข้อมูลในการบริหารองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น 

  -ร ับรู ้ร ับทราบข้อดี -ข้อเส ียในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  เพื ่อการปรับปรุงแก้ไข                       
และพัฒนาต่อไป 

6.ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ในส ่วนนี ้จะเป ็นรายละเอ ียดโครงการท ี ่ ได ้ดำเน ินการในห ้วงปี    
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            งบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ครับ 

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- รวม 0 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี 

ตั้งงบไว้ 150,000 บาท   เบิกจ่าย 150,000 บาท 

2.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน 

ตั้งงบไว้ 20,000 บาท  เบิกจ่าย 20,000 บาท   
         / 3.โครงการขยายผล......... 
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3.โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง 

ตั้งงบไว้ 15,000 บาท   เบิกจ่าย 13,500 บาท 

 รวม 3 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 185,000 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 183,500 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 10,000 บาท 

2.โครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งงบไว้ 3,000 บาท   เบิกจ่าย 2,765 บาท 

3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 9,630 บาท 

      4.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด. 

ตั้งงบไว้ 5,000 บาท   เบิกจ่าย 4,896 บาท 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 

ตั้งงบไว้ 196,350 บาท   เบิกจ่าย 195,870 บาท 

6.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน 

ตั้งงบไว้ 6,000 บาท   เบิกจ่าย 5,400 บาท 

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ 

ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 9,995 บาท 

8.โครงการสัตว ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุน ัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์                                    
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

ตั้งงบไว้ 25,000 บาท   เบิกจ่าย 13,290 บาท 

9.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ต้ังงบไว้ 30,000 บาท   เบิกจ่าย 29,150 บาท 

10.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลีต้านภัยยาเสพติด 

ตั้งงบไว้ 50,000  บาท   โอนเงินเพิ่ม 20,000 บาท  เบิกจ่าย 70,000 บาท 

 

 

 
                      / นายวีระ.......... 
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นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขออนุญาตชี ้แจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี           
เลขานุการสภาฯ        ตำบลเมืองลี ต้านภัยยาเสพติด ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเบื้องต้นเราได้             
                                   ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท แต่ได้โอนเพิ่มงบประมาณอีก 20,000 บาท  
                                    เป ็น 70 ,000 บาท ซ ึ ่ งการโอนเพ ิ ่มงบประมาณในล ักษณะดังกล ่ าวนี้                   
                                     สามารถกระทำได ้ แต ่จะสะท้อนให้เห ็นถ ึงกระบวนการจ ัดทำโครงการ                 
                                   และการตั้งงบประมาณโดยเจ้าของโครงการว่าไม่ได้มีการวางแผนและคำนวณ              
                                         งบประมาณที ่จะดำเน ินการที ่ด ีพอ อีกทั ้งการโอนงบประมาณเพิ ่มเติม  
                                       ในล ักษณะนี ้น ั ้นจะเป็นการตั ้งข ้อส ังเกตของหน่วยตรวจสอบด้วยครับ                       
                                     ด ังน ั ้นในป ีงบประมาณถัดไปทางเจ ้าของโครงการจะต ้องวางแผนและ                          
                                    คำนวณงบประมาณให้ด ีก ่อนแล้วนำมาหาร ือก ับผมในฐานะเจ ้าหน้าที่  
                                      งบประมาณและผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนการตั้งงบประมาณในปีถัดไป  

     ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการนำเสนอต่อเชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ขอขอบคุณข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมจากทางท่านปลัดฯ ด้วยนะครับ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ              สำหร ับการนำ เสนอรายงานผลการต ิ ดตามและประ เม ิ นผลแผนฯ                        
                                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลำดับถัดไปมีรายละเอียดดังนี้  

11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

ตั้งงบไว้ 140,000 บาท   เบิกจ่าย 140,000 บาท 

12.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

ตั้งงบไว้ 488,000 บาท   เบิกจ่าย 447,220 บาท  

รวม 12 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 993,350 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 938,216 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 

ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 9,415 บาท       

2.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน 

ตั้งงบไว้ 5,000 บาท   เบิกจ่าย 5,000 บาท   

รวม 2 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 15,000 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 14,415 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  

ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 2,700 บาท  

 

                   / 2.โครงการบริหารจัดการ........... 
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2.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 

ตั้งงบไว้ 20,000 บาท   เบิกจ่าย 19,650 บาท 

รวม 2 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 30,000 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 22,350 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและการบริการ 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอ่ืนๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 1,325 บาท  

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  

ตั้งงบไว้ 250,000  บาท  เบิกจ่าย 23,300 บาท 

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

ตั้งงบไว้ 20,000 บาท  เบิกจ่าย 17,800 บาท 

4.โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ตั้งงบไว้ 53,000 บาท   เบิกจ่าย 53,000 บาท  

รวม 4 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 333,000 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 95,435 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 

1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า 

ตั้งงบไว้ 0 โอนเพิ่ม 50,000 บาท  เบิกจ่าย 47,290 บาท 

รวม 1 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 50,000 บาท  เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 47,290 บาท 

รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จะดำเนินการทั้งหมด 24 โครงการ และเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,311,206 บาท 
      

การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ      จำนวนเงิน    7,200 บาท 

2.จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน       จำนวนเงิน    2,500 บาท 

3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน   จำนวนเงิน   17,000 บาท 

4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ    จำนวนเงิน     2,600 บาท  

5.โครงการติดตั้งกระจกโค้ง      จำนวนเงิน  72,000 บาท 

รวม 5 รายการ              เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น      101,300 บาท 

 

 
                         / 7.ส่วนที่ 3............. 
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7.ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 1.จะเป็นการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
กับ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล และอ่ืนๆ 

 2.จะเป็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

  -เชิงคุณภาพ จะเป็นการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด 

  -เชิงปริมาณ จะเป็นการประเมินผลจากเครื ่องมือในการวัดผลตามที่คณะกรรมการติดตาม         
และประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดไว้ คือ การนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบสอบถามและข้อเสนอแนะต่างๆ 

 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ในลำดับถัดไปจะเป็นรายละเอียดแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื ่องมือ            
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           ในการประเมินความพึงพอใจทางยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และความพึงพอใจ             
                                  ในภาพรวมของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีรายละเอียด 
                                         ดังต่อไปนี้ครับ 

สรุปผลแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

*****จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 70 ชุด เก็บแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 52 ชุด***** 

ตอนที ่  1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อผลการดำเน ินงานขององค์การบร ิหาร                      
              ส่วนตำบลเมืองลี รายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การพัฒนาโครงสร ้าง
พ้ืนฐาน 
 

4 15  
 

29 4 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

1 14 29 7 1 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การพัฒนาสังคมและ            
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 

1 11 36 3 1 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1 20 27 3 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 
 

2 11 30 9 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 
 

2 12 28 10 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ
วิธีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 

2 16 27 5 2 

สรุป ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี            
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 56.57 รองลงมา                  
จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27.19 และในระดับน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.15 

ตอนที ่  2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อผลการดำเน ินงานขององค์การบร ิหาร                            
              ส่วนตำบลเมืองลี ในภาพรวม 

ข้อ การดำเนินงานของ อบต.เมืองลี มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ก า ร เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น                

มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต.เมืองลี 

1 12 30 8 1 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับร ู ้ข ้อม ูลข ่าวสารของโครงการ              
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี  

2 7 26 15 2 

3 ม ี การ เป ิ ด โอกาส ให ้ประชาชน                 
แสดงความค ิด เห ็น ในโครงการ               
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี 

1 15 26 10 0 

4 การรายงานผลการดำเน ิ น ง าน                 
ของโครงการหร ือก ิจกรรมของ              
อบต.เมืองลี ให้ประชาชนทราบ 

5 12 23 11 1 

5 ก า ร เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบการดำเน ิน โคร งการ               
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี 

3 5 23 18 3 

6 ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร                   
หร ือก ิจกรรมของ อบต. เม ืองลี       
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2 14 30 6 0 

7 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง 

1 10 25 13 3 

8 ประชาชนได้ร ับประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

4 8 28 11 1 

9 ประชาชนได้รับความสะดวกจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี 

3 13 27 8 1 
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สรุป ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
ในภาพรวม ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง เฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 50.84 รองลงมาคือ                           
ระดับความพึงพอใจน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.71  และระดับความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.5 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการตอบ 
เลขานุการสภาฯ             แบบสอบถามความถึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที ่มีต่อยุทธศาสตร์               
                                      และการปฏิบัติงานของ อบต.เมืองลี นะครับ จากที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอ 
                                     ผลการตอบแบบสอบถามไป จะเห ็นว ่าจำนวนแบบสอบถามมีส ัดส ่วน                
                                       ค ่อนข ้างน ้อยกล ่าวค ือ ม ีจำนวน 70 ช ุด เฉล ี ่ย  หม ู ่บ ้ านละ  10 ชุด                    
                                    และเก็บแบบสอบถามกลับมาได้เพียง 52 ชุดเท่านั้น ในอนาคตผมอยากให้เพ่ิม  
                                       จำนวนแบบสอบถามให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้กระจาย 
                                    และเก็บแบบสอบถามโดยอาจจะเรียกประชุมหารือและสร้างความเข้าใจกันก่อน  
                                  การออกแบบสอบถาม สำหร ับผลการตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่แล้ว                   
                                    จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในส่วนนี้ผมอยากให้ผู้กระจาย 
                                    แบบสอบถามและผู้กรอกแบบสอบถามต้องเข้าใจ อ่านรายละเอียดและให้ข้อมูล 
                                    แบบสอบถามอย่างเป็นกลาง ตามผลการปฏิบัติงานในห้วงปี พ.ศ.2563               
                                       ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ีตามจร ิง โดยไม ่ม ีอคต ิจะทำให้                   
                                      ผลของแบบสอบถามสามารถนำมาช ี ้ว ัดและประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน                     
                                  ได้อย่างแท้จริงครับ ทั ้งหมดนี ้ผมถือว่าเป็นการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น              
                                       กันนะครับ 

นายวิภูชาญ  ขันคำ   ผมขอเพิ่มเติมแนวทางการจัดทำแบบสอบถามนะครับ สำหรับรูปแบบ 
เลขานุการนายกฯ               ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นรูปแบบการใช้แบบสอบถามแบบทั่วไปโดยใช้กระดาษ  
                                        และการกรอกแบบสอบถามโดยใช้การขีดตามช่องความพึงพอใจ ผมอยากจะ  
                                         เสนอให้ใช้แพลตฟอร์มการสร้างแบบสอบถามโดย Google Form อันจะเป็น 
                                    การง่ายในการกระจายแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการคำนวณ  
                                     ผลแบบสอบถามนะครับ ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องนำไปศึกษาฯ                
                                      และอาจจะประย ุกต ์ ใช ้ ในการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาฯ                        
                                    ประจำปีในอนาคต 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ก ่ อนอ ื ่ นก็ ต ้ อ งขอขอบค ุณข ้ อ เสนอแนะจากท ั ้ ง ท ่ านปล ั ดฯ                           
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        และท่านเลขาน ุการนายก ท ี ่ ได ้ เสนอแนะแนวทางการปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับ                  
                                   การจัดทำและการติดตามแบบสอบถามในอนาคตนะครับ ซึ่งผมจะนำเอาไป 
                                  พิจารณาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต แต่ทั้งนี้ผมขอชี้แจง 
                                     ให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม  
                                         และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยปีนี้ผมได้  
                                       กระจายแบบสอบถามให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 ชุด  
                                                                     / รวมเป็น 70 ชุด............. 
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                                    รวมเป็น 70 ชุด ปีที่แล้วจัดทำ 140 ชุด แต่เก็บแบบสอบถามได้ไม่มากเท่าใด         
                                        จึงลดจำนวนลงมาเพื ่อให้จะได้ให้ผ ู ้นำหมู ่บ ้าน ได้นำไปให้ล ูกบ้านกรอก                     
                                        เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 และการปฏิบัติ 
                                    หน้าที่ของอบต.เมืองลี ในภาพรวม การออกแบบแบบสอบถามก็ทำอย่างกระชับ 
                                   และเข้าใจง่ายมีคำอธิบายให้เข้าใจง่ายแต่ก็ตรงกับประเด็นที่ต้องการจะถาม   
                                        ส่วนการส่งแบบสอบถามในลักษณะดังกล่าวผมได้ขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน  
                                      ในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
                                       ส่วนตำบลเมืองลีไปแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา   
                                   แต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดจึงไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ครบและการตอบ  
                                       แบบสอบถามส่วนใหญ่จะลงระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางซึ่งถ้าตอบ  
                                         ตามผลงานตามความเป็นจริง ตามผลงาน แยกตามยุทธศาสตร์มันจะต้องไม่มี  
                                     ระดับความพึงพอใจในลักษณะนี้นะครับ ทั ้งนี ้ต้องสร้างความเข้าใจในการ                 
                                   กรอกแบบสอบถามและเน ้นย ้ ำ ใน เร ื ่ อ งของการให ้ ความสำค ัญกับ                             
                                     การกรอกแบบสอบถามเน ื ่องด ้วยผลการประเม ินด ังกล ่าวม ันสะท ้อน                    
                                       คะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรและอาจจะรวมถึงคะแนน  
                                        ระดับความการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
                                      ด้วยครับ 

     สำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดทำแบบสอบถามประเด็นนี้ 
                                       ผมก็เห็นด้วยกับทางท่านเลขาฯ ว่าเป็นแนวทางท่ีดีและสะดวกรวดเร็วนะครับแต่ 
                                     เนื่องด้วยบริบทของพื้นที่ตำบลเมืองลี ของเรานั้นเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ 
                                   ค่อนข้างมาก ในพื้นที่บางแห่งยังขาดการเข้าถึงในส่วนของสัญญาโทรศัพท์/  
                                    สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งประชาชนยังเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีค่อนข้างน้อย 
                                   เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ เน้นย้ำว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่จริงๆเป็นวัยผู้สูงอายุ  
                                         และเด็กเล ็กค่อนข้างมาก จึงทำให้เข้าใช ้เทคโนโลยี ด ังกล่าวจะยิ ่งสร ้าง                    
                                          ความลำบากและการเก็บแบบสอบถามจะเป็นไปได้ยากและเฉพาะกลุ่มเฉพาะ 
                                       ประชาชนที ่เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเป็นเท่านั ้น มันจึงไม่แพร่หลายและ  
                                      ครอบคลุมผมจึงได้ตัดเครื่องมือแบบสอบถามที่อิงเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ไปครับ  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับข้อเสนอแนะของแบบสอบถามก็จะมี 3 ข้อซึ ่งผมยกมาจาก              
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           การกรอกแบบสอบถามจากประชาชนโดยไม่ได้มีการดัดแปลงข้อเสนอแนะใดๆ  
                                    นะครับ มีรายละเอียดดังนี้  

1.ให้แก้ไขปัญหาตามลำดับความต้องการของชุมชน 

2.อบต.ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนให้มากกว่านี้ 

          / 3.อยากให้........ 
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3.อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมีศักยภาพการพัฒนามากขึ ้นและเข้าใจในชุมชน           
ของหมู ่บ้านในการของบประมาณหรือแผนการพัฒนาต่างๆ ที ่ผ่านมาพอใจแต่ยังไม่เพียงพอต่อกา รต้องการ                
ของชุมชนที่เดือดร้อน 

8.ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   จะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดของรายงานการติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตารางที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 2563 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 0 0 5 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5 3 60 2 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ 

18 12 66.66 6 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 2 33.33 4 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

3 2 66.66 1 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ                 

บริหารจัดการและการบริการ 
9 4 44.44 5 55.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ     
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

1 1 100 0 0 

รวม 47 24 51.06 23 48.93 

    สรุป โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด 47 โครงการ ดำเนินการไป                  
24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.06 ไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.93 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3                                     
และยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ดำเนินการไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการเลย                 
คิดเป็นร้อยละ 0 

                                                              / 2.ปัญหา............ 
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2.ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

     2.1ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

           1. มีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าสงวนและป่าอุทยานฯ จึงทำให้บางโครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินการ 
โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อให้อธิบดีกรมฯ ลงนามเพื่ออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน       
หรือป่าอุทยานฯแล้วแต่กรณี ซึ่งอยู่ที่ดุลยพินิจของอธิบดีกรมฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ           
ตามโครงการได้หรือเมื่อได้รับอนุญาตก็อาจล่าช้าและล่วงเลยเวลาการดำเนินการตามที่วางไว้ในแผนการดำเนินงาน  

            2. มีการนำเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการ
ตามที่วางไว้ได้เนื่องจากต้องมีการเฉลี่ยงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น งบลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน และโครงการพัฒนาด้าน
โครงการพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อีก 1 โครงการ ทำให้โครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากไม่
สามารถดำเนินการได ้

            3. การให้ความสำคัญของเรื่องของการจัดทำแผนค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนเล็งเห็นว่า         
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องจึงทำให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนจำนวนมาก รวมถึงการติดปัญหาพื้นที่ป่าสงวนฯ ที่ต้องขออนุญาตเพ่ือดำเนิน
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนนั้น ทำให้ประชาชนตำบลเมืองลีมีความคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้จึงให้
ความสำคัญและความร่วมมือกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

          4.ปัญหาทางข้อกฎหมายเชิงปฏิบัติในด้านการก่อสร้างด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน                        
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2563                   
นอกจากจะต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างแล้ว การทำหนังสือเสนอ   
เพ่ือให้วิศวกรระดับสามัญรับรองแบบการก่อสร้างนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความ
ชัดเจนของข้อระเบียบ/กฎหมายและจำนวนวิศวกรสามัญมีน้อยมากทำให้การรับรองแบบนั้นเป็นไปอย่างจำกัด  

 5.งบประมาณที ่ได้ร ับการจัดสรรเข้ามาล่าช้าเกินกว่าจะดำเนินการ เนื ่องจากการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีล่าช้าใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงทำให้ไม่ทันการที่
จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวมาจัดทำโครงการหรือการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ 

     6.ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 (COVID-19) ทำให้บางโครงการที่ต้อง                 
มีการชุมนุมหรือรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมากๆไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดการแพร่
ระบาดในพื้นที่ตำบลเมืองลีได้ 
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2.2.แนวทางแก้ไข 

           1.ขอความร่วมมือผู ้นำชุมชน/ผู ้นำท้องที ่ท ้องถิ ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                   
จากแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านแล้วดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้ องค์กรการบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นล่วงหน้าในลักษณะของโครงการแบบสรุปเพื่อให้มีข้อมูลเพื่อจัดทำ
หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าอุทยานฯ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน ตามกระบวนการขออนุญาต
ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ขออนุญาตพร้อมในการดำเนินการตามโครงการ  

           2.ควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการที ่จะต้องดำเนินการ                          
ในปีงบประมาณนั้นซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ได้แล้ว ยังสามารถลดปัญหา                      
ในการโอนเพิ ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นจะต้องมีการ
กลั ่นกรองโครงการและต้องได้ข้อสรุปในส่วนของรายละเอียดโครงการ ทั ้งวัตถุประสงค์จำนวนงบประมาณ                     
ที่แน่นอนเพื่อลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลังซึ่งจะเกิดความยุ่งยากตามมา 

           3.การแก้ไขปัญหาเรื ่องการให้ความสำคัญของการจัดทำแผนนั้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหา  
หลายด้าน ดังนี้  

   3.1 การปลูกจิตสำนึกให้กับผู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ ่น และประชาชนในพื้นที่ในการ               
ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์จากการจัดทำแผน 

   3.2 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้ในการจัดทำแผนแก่ผู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ่น                          
และประชาชน โดยเฉพาะด้านระเบียบ/กฎหมาย ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผน และ                
ความถูกต้องในการจัดทำแผน 

   3.3 ทุกครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับแผนหรือการจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น                       
หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต้องเน้นย้ำถึงประโยชน์/โทษ ความสำคัญและข้อจำกัดของการจัดทำแผนรวมทั้งผล                 
ที่จะตามมาเมื่อไม่ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนตามกระบวนการของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  4.การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเห็นควรให้มีการทำหนังสือขอให้วิศวกรสามัญรับรองแบบโครงการ
ก่อสร้างตามโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน และดำเนินโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการก่อสร้าง           
ที่ไม่ต้องมีการรับรองแบบตามวิธีการช่าง ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเห็นควรมีการเสนอเพื่อแก้ไขกฎหมาย               
เพ่ือให้กระบวนการด้านการก่อสร้างและรับรองแบบเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมายิ่งขึ้น (หมายเหตุ : ปัจจุบันได้มี
การแก้ไขระเบียบ/กฎหมายสำหรับโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้มีลักษณะซับซ้อนไม่ต้องมีการรับรองจากวิศวกรระดับ
สามัญก็ได้) 

                    5.ทำการสอบถามหรือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเพื่อให้จัดสรรงบประมาณ                
เข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เร็วขึ้นเพ่ือการดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
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  6.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้ และป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโควิท -19 (COVID-19)               
ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลกำหนด หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม การชุมนุม ประชุมหรืออบรม                   
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องจัดให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด 

  2.3.สรุปผลในภาพรวม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินโครงการไปน้อยมาก              
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561 -2565) 
กล่าวคือในแผนพัฒนาฯ มีโครงการทั้งหมด 512 โครงการ ดำเนินการจริงได้เพียง 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
4.68 เท่านั ้น ส ่วนรายการจัดซื ้อครุภัณฑ์ มีรายการทั ้งหมด 62 รายการ แต่ดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์                            
ไปเพียง 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุหลักอยู่ด้วยกัน 4 ประการ  
ประการแรกเป็นเพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเข้ามาล่าช้าเกินไป ประการที่สอง การติดปัญหาพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติและพื้นที่อื่นที่ต้องทำการขออนุญาตตามกฎหมายจากผู้มีอำนาจก่อนถึงจะดำเนินการได้ ประการที่สาม 
ด้านความชัดเจนของข้อระเบียบ/กฎหมายโดยเฉพาะระเบียบ/กฎหมายอันเกี่ยวกับการออกแบบและรับรองแบบ
ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการพื ้นฐานที ่อยู ่ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   
ได้เลย และประการที ่สี ่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิท -19 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องหลีกเลี ่ยง                  
การดำเนินโครงการที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันของประชาชนจำนวนมากทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการ            
ไปตามปกติ ในส่วนของผลแบบสอบถามและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี ที่มีต่อยุทธศาสตร์            
การพัฒนา ทั ้ง 7 ยุทธศาสตร์และภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ                   
อยู่ในระดับปานกลาง 

9.ภาคผนวก  

 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 -คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
                                       พ.ศ.2563 ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ               องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ.2563 ก็เป็นไปตามรายละเอียดที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้รายงานมานะครับ 
                                   โดยเฉพาะแบบสอบถามผมเห็นด้วยนะครับที ่จะจัดทำเป็นแบบสอบถาม                   
                                    โดยใช้กระดาษเพราะผลการตอบแบบสอบถามจะได้ไม่กระจุกตัวอยู ่กับ 
                                          ประชาชนที ่เข ้าถ ึงอ ินเตอร์ เน็ตและมีสมาร ์ทโฟน ต ้องเน ้นการกระจาย 
                                       แบบสอบถามไปยังทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และง่ายต่อการตอบแบบสอบถามถึงจะ 
                                       สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในพื ้นที ่ท ี ่ม ีต่อ                    
                                   การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้มากท่ีสุดนะครับ 

                        / 5.2.ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา......... 
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     5.2.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
                                         โครงการก่อสร้าง เชิญคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอท่ีประชุม 
                                      รับทราบเชิญครับ 

นายทรงเกียรติ  กองวี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ                 
ผอ.กองช่าง                         คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน               
                                     ผมนายทรงเกียรติ  กองวี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเสนอรายงาน     
                                    สร ุปโครงการงานก ่อสร ้างโครงสร ้างพ ื ้นฐาน สำหร ับโครงการท ี ่ ได ้กัน                        
                                      เงินงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี                 
                                       พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                                       ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งป่าหก  
                                          ทุ่งตีนชัน บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.70 ม.ลึก 0.40 ม.                  
                                        หนา 0.07 ม. ยาว 430.00 ม. งบประมาณ 200,000 บาท    

     ลำดับที ่ 2 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง               
                                  หมู่ที่ 2  ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 43.00 ม. หนา 0.15 ม.                
                                        ขนาดเนื้อที่ 25.8 ตร.ม. งบประมาณ 17,000 บาท 

     ลำดับที่ 3 โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                                         แบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย ถนนสายนาหมอ-วังน้ำเย็น        
                                         พื ้นที ่ดำเนินการบริเวณถนนสายนาหมอ-วังน้ำเย็น (บริเวณบ้านนาหมอ)   
                                     ปริมาณงานขนาดกว้าง 2.00 ม. ลึก 0.90 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 8.00 ม. 

     ลำดับที่ 4 โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
                                     แบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วงหมู่ที่ 7 ปริมาณงาน 
                                      ขนาดกว ้างปร ิมาณขนาดกว ้าง 1.50 ม. ล ึก 0.90 ม. หนา 0.10 ม.                   
                                       ยาว 6.00 ม. งบประมาณ 20,000 บาท 

     ลำดับที่ 5 โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                                      แบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย พื ้นที ่ดำเนินการบริเวณ                  
                                        ถนนสายนาคา-น้ำแขว่ง (บริเวณบ้านน้ำอูน หมู ่ที ่ 1) ปริมาณขนาดกว้าง                
                                     3.00 ม. ล ึก 1.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 11.00 ม. งบประมาณ                   
                                      93,000 บาท 

     ลำดับที ่  6 โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมไหล่ทางโดยว างเร ียงหิน                      
                                      ในกล่องลวดตาข่าย บ้านน้ำอูน หมู ่ที ่ 1 ปริมาณงานขนาดกว้าง 2.00 ม.                  
                                        ลึก 2.00 ม. ยาว 14.00 ม. งบประมาณ 181,000 บาท 

 

                                      / ลำดับที่ 7 .......... 
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     ลำดับที่ 7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                                          และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ปริมาณ  
                                        ขนาดกว ้าง 1.80 ม.  ล ึก 0.95 ม.  ยาว 8.00 ม.  และถนน คสล.                          
                                       ขนาดความกว ้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ                  
                                     69,000 บาท   

     ในลำดับถัดไปจะเป็นสรุปโครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ใน 
                                     ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ ่งเป็นโครงการที ่ย ังไม่ได้ดำเนินการ             
                                     มีจำนวน 5 โครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 

     1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน 
                                     เส ้นผ ่าศ ูนย ์กลาง 1.50 ม. ส ูง 3.00 ม. จำนวน 10 ถัง งบประมาณ    
                                         200,000 บาท 

     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าซาง  
                                      หมู่ที ่ 2 (สายลุงทอง) ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 121.00 ม.                
                                      หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 363 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท 

     3.โครงการก ่อสร ้างห ้องน้ำสาธารณะ บ้านว ังน ้ำเย ็น หมู ่ท ี ่  5                    
                                       ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 2.80 ม. (ห้องน้ำ 3 ห้อง/  
                                     ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง) งบประมาณ 200,000 บาท 

                                           4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7                
                                     (ซอยข ้างหอประช ุม) ปร ิมาณขนาดกว ้าง 4.00 ม. ยาว 134.00 ม.                      
                                    หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) งบประมาณ 300,000 บาท 

                                              5.โครงการก ่อสร ้ างสำน ักงานกองช ่าง บร ิ เวณ อบต.เม ืองลี                  
                                       งบประมาณ 500,000 บาท 

     รวมงบประมาณที่ดำเนินการในปี 2563 จำนวน 1,400,000 บาท 

นายวีระ  เขื่อนคำ          สำหรับการประชุมคณะกรรมการกลางกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
เลขานุการสภาฯ             จะมีขึ ้นในวันจันทร์ที ่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร              
                                       ส่วนตำบลเมืองล ีจ ึงขอเช ิญทางสมาช ิกสภาฯและผ ู ้นำช ุมชน/หมู ่บ ้าน                   
                                      ที่มีโครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐานหมู่บ้านของท่านเข้าร่วมประชุม                  
                                     ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   สำหรับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประธานสภาฯ                   ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ทางเลขานุการสภาฯ จะจัดทำและมีหนังสือ 
                                    เชิญประชุมตามไปนะครับ 

 

                   / ระเบียบวาระท่ี 6............ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม     มีเรื่องอ่ืนจะเสนอดังนี้ 

นางสาวดารุณี  เสนนะ   เรียนที่ประชุม ดิฉันนางสาวดารุณี  เสนนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน   
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ          และบัญชีชำนาญการ ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหาร  
                                       ส่วนตำบลเมืองลี มีรายละเอียดดังนี้ 

    งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

     สินทรัพย์ 

      สินทรัพย์หมุนเวียน 

      -เงินสดและเงินฝากธนาคาร 36,074,645.33 บาท 

      -เงินฝากกระทรวงการคลัง  2,958.00 บาท 

      -รายได้จากรัฐบาลค้างรับ  - 

      -ลูกหนี้ค่าภาษี 3,749.35 บาท 

      -ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,366,00.00 บาท 

      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  27,447,352.68 บาท 

     ทุนสินทรัพย์ 

      หนี้สิน 

      หนี้สินหมุนเวียน 

      -รายจ่ายค้างจ่าย 9,493,800.00 บาท 

      -ฎีกาค้างจ่าย 18,919.00 บาท 

      -เงินรับฝาก 1,750,534.76 บาท 

      รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,263,253.76 บาท 

      เงินสะสม 

      -เงินสะสม 9,657,506.89 บาท 

      -เงินทุนสำรองเงินสะสม 6,526,592.03 บาท 

      รวมเงินสะสม 16,184,098.92 บาท 

     รวมหนี้สินและเงินสะสม 27,447,352.68 บาท 

               / งบแสดงผลการดำเนินงาน........... 
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            งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั ้งแต่วันที่                              
                                                   1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563    

                                             รายจ่าย 

                                       งบกลาง 4,639,518.00 บาท 

                                       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,843,600.00 บาท 

                                             เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 6,556,418.13 บาท 

                                                  ค่าตอบแทน 276,800.00 บาท 

                                              ค่าใช้สอย 2,415,853.75 บาท 

                                               ค่าวัสดุ 1,012,681.75 บาท 

                                               ค่าสาธารณูปโภค 357,591.54 บาท 

                                                ค่าครุภัณฑ์ 2,578,700.00 บาท 

                                                 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,143,560.00 บาท 

                                                 เงินอุดหนุน 660,220.00 บาท 

                                                  รวม 22,484,943.17 บาท  

                   รายรับ 

                                                               ภาษีอากร 7,461.64 บาท 

                                                            ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,652.10 บาท 

                                                              รายได้จากทรัพย์สิน 205,764.98 บาท 

                                                               รายได้เบ็ดเตล็ด 82,240.00 บาท 

                                                              ภาษีจัดสรร 13,223,337.07 บาท 

                                                     เงินอุดหนุนทั่วไป 8,966,913.00 บาท 

                                                        เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 7,866.00 บาท 

                                                   รวม 22,497,234.79 บาท 

                                                         ตกเป็นเงินสะสม 12,291.62 บาท 

     ต่อไปจะเป็นรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ   
                                       พ.ศ.2564 ช่วงไตรมาสแรก (เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563) 

                                    หมวดภาษีอากร 0 บาท 

                                               หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 100 บาท 

               / หมวดรายได้จากทรัพย์สิน................. 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   0 บาท   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  0 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร  1,273,842.11 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  2,827,503.50 บาท 

รวมทั้งหมด  4,101,445.61  บาท 

                                             สำหรับการรายงานผลสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหาร                
                                        ส่วนตำบลเมืองลี ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ  

นายสุรินทร์  ราชยศ   การอยู่ด่าน 7 วัน อันตรายตามคำสั่งอำเภอนาหมื่น จะไล่เรียงลำดับ     
นักป้องกันและบรรเทาฯ        การอยู่ด่านดังนี้  

                                 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำอูน อยู่เวรวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

                                  หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง  อยู่เวรวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

                                         หมู่ที่ 3 บ้านนาหมอ อยู่เวรวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

                                       หมู่ที่ 4 บ้านนาคา อยู่เวรวันที่ 1 มกราคม 2564 

                                          หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำเย็น อยู่เวรวันที่ 2 มกราคม 2564 

                                           หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแขว่ง อยู่เวรวันที่ 3 มกราคม 2564 

                                        หมู่ที่ 7 บ้านนาม่วง อยู่เวรวันที่ 4 มกราคม 2564 

     สำหรับสถานที่อยู ่ด่านจะอยู ่บริเวณหน้า อบต.เมืองลี และสำหรับ 
                                       การเบิกจ่ายค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายได้                
                                      แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.จะได้ค่าตอบแทนการอยู ่ด่านคนละ 300 บาท                 
                                        ทั้งนี้ขอความร่วมมือไม่ดื่มสุราเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและต้องอยู่ให้ครบเวลา  
                                         จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาผลัดเปลี่ยน 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายในการอยู่เวรด่าน 7 วันอันตรายนั้นอยากจะ
เลขานุการสภาฯ               ให ้ทางนักป้องกันฯ ได ้คำนวณและจัดทำรายละเอียดค่าใช ้จ ่ายมาก่อน                      
                                ซึ่งผมคิดว่ารวมค่าใช้จ่ายทั้ง 7 วันน่าจะไม่เกิน 2,500 บาท ซึ่งเราก็อาจจะหา 
                                        งบประมาณมาหนุนเสริมส่วนนี้ได้ ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย 
                                        ด้วยนะครับ 

                                               เรียนที ่ประชุมฯ ผมมีข่าวเกี ่ยวกับการศึกษาฯ มาประชาสัมพันธ์                     
              ให ้ท ี ่ประช ุม ได ้ ร ับทราบเพ ื ่ อ เป ็นแนวทางในการพ ัฒนาตนเองและ                             
                                    เพ่ิมวุฒิการศึกษาฯนะครับ โดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 

 

           / ได้เข้ามาแนะแนว........... 
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                                  ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา  
                                      2564 โดยการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นมีหลายสาขาแต่สาขาที่แนะนำคือ  
                                        สาขาค ุ ร ุ ศ าสตร ์ ว ิ ช าภาษาไทย  หล ั กส ู ตร  5  ป ี  ส ่ วนปร ิญญาโทมี                               
                                       สาขาร ัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและสาขาพุทธศาสตร ์มหาบัณฑิต           
                                        หลักสูตร 2 ปี ค่าเทอม อยู ่ที ่ 78 ,000-85,000 บาท การเรียนการสอน                      
                                       จะเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่  
                                        เบอร ์โทรของ ผศ.ดร.ธ ีรท ัศน ์ โรจน ์ก ิจจาก ุล โทร 098 -285-4584                       
                                  หรือแอดไลน์ theeratas  

     เร ื ่องต ่อไปผมขอประชาสัมพันธ ์เก ี ่ยวกับแนวทางการร ้องท ุกข์                
                                      การซ ่อมแซมไฟฟ้าจะต ้องทำการกรอกแบบฟอร ์มตามที ่  อบต.เม ืองลี                           
                                       กำหนดเสมอไม่ใช ่เพียงแต่แจ้งด้วยวาจา ทั ้งนี้ เพื ่อให้ม ีเอกสารหลักฐาน                    
                                        ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
                                      สำหร ับการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างว ัสด ุสำหร ับการซ ่อมแซมไฟฟ้า อย ่างถ ูกต ้อง                      
                                     ตามระเบียบ/กฎหมายนะครับ 

นายสุรินทร์  ราชยศ   ปัจจ ุบ ันทาง อบต.เม ืองล ี ของ เราได ้ม ีการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องเป่ าลม                    
นักป้องกันและบรรเทาฯ         จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดทำแนวกันไฟป่า โดยผมในฐานะเจ้าหน้าที่ 
                                      ผู้รับผิดชอบก็จะได้จัดโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ โดยจะนำเอาเครื่องเป่าลม 
                                         ดังกล่าวไปเป็นอุปกรณ์ประกอบการอบรมให้กับชุดจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเมืองลี 
                                        ด้วยครับ 

นายมนัส  ถาธิ    เรียนที ่ประชุมผมขอแจ้งเกี ่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนผู ้สูงอายุ               
รองนายก อบต.เมืองลี          ตำบลเมืองลี เราจะใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำอูน ที่ได้ถูกยุบรวมและอยู่ในการดูแล 
                                       ของ ผอ.โรงเรียนบ้านนาคา ซึ่งทาง ผอ.โรงเรียนบ้านนาคา ได้ทำหนังสือขอทราบ 
                                      ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำอูน และรายละเอียดของกิจกรรม                
                                       ที ่จะจัดตามโครงการโรงเรียนผู ้ส ูงอายุตำบลเมืองลีว ่ามีอะไรบ้างซึ ่งทาง                     
                                        ผอ.โรงเรียนบ้านนาคา จะได้อนุมัติได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                
                                        โดยผมได้หารือกับ ผอ.กองการศึกษาฯ ว่าจะขออนุญาตใช้พื ้นที ่โรงเรียน               
                                     บ้านน้ำอูนทั ้งหมดเลยเพื ่อจะได้ไม ่ม ีข ั ้นตอนหรือปัญหาการขออนุญาต                 
                                     ตามมาภายหลัง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอสอบถามทางท ี ่ประช ุมว ่ าป ี งบประมาณน ี ้ม ีผลกระทบ                       
ประธานสภาฯ                         ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เราจะยังคง 
                                     ดำเนินโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น  
                                      และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี อยู่หรือไม่ ขอที่ประชุมเสนอแนะความเห็นได้ครับ  

 

                                              / ถ้าไม่จัดให้มี........... 
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                                       ถ้าไม่จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานฯ ก็จะทำการโอนงบประมาณไปตั้งไว้เป็น  
                                       งบประมาณของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแทน เชิญลงความเห็น 

นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมอยากให้คงงบประมาณเอาไว้ก่อนเพราะถ้าการระบาดของโรคไวรัส
สมาชิกสภาฯ ม.3  โควิด-19 เบาลงเราจะได้ไปศึกษาดูงานได้  

     อีกเรื ่องหนึ่งผมอยากจะแจ้งก็คือ ผมได้ทำการเปลี ่ยนชื่อ -นามสกุล              
                                     ของผมใหม่ จากนายชาติรณรงค์  อินดีเพชร เป็น นายชลิต  อินทร์ขวาง                 
                                     จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบร่วมกัน 

นายจำเนียร  มาอ่ิน   ผมก็เห็นด้วยกับการคงงบประมาณไว้ก่อนเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ ม.6           บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3 อีกทั ้งตอนนี้ก็อยู ่ในช่วงไตรมาสแรกยังไม่ควรเร่งรัด                
                                 โอนงบประมาณรอดูสถานการณ์ไปก่อนครับ   

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที ่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอื ่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมถือว่าให้                  
ประธานสภาฯ                       คงงบประมาณโครงการศึกษาดูงานฯ เอาไว้เช่นเดิมครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรื่องการเก็บขยะอันตรายผมอยากจะให้ทางผู้นำชุมชน/หมู่บ้านช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านนำเอาขยะอันตรายไปทิ้งไว้ ณ ตู้ทิ ้งขยะอันตรายที่ อบต.เมืองลี ได้นำไปติดตั้งไว้ ณ 
หอประชุมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านด้วยครับ ถ้าถึงเวลาทาง อบต.เมืองลี จะไปเก็บรวบรวมแล้วส่งให้ทางเ ทศบาลหรือ
อบจ.น่าน นำไปจัดการต่อไป 

จ่าเอกวชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์  สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณการอยู่เวรด่าน 7 วันอันตราย ผมขอ
แลกเปลี่ยนแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตอนที่ผมเป็นนักป้องกันฯ อยู่ อบต.นาทะนุง คือ ใช้การเบิกจ่ายจากงบ 
อปพร.ในการเลี้ยงจัดหาอาหารและน้ำให้ผู้อยู่ด่านครับ 

     ลำดับถัดไปจะเป็นการรายงานข้อมูล 

เบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มกราคม 2564 
จ่ายวันศุกร์ ที่ 8 ม.ค.2564   ส่งเอกสารยืมวันพุธ ที่ 6 ม.ค.2564  *จองเงินวันที่  7 ม.ค.2564 

ผส.60 ปี           

หมู่ที่  บัญชี 
เงิน
สด บาท 

เงินx 600
บาท 

1 18 23 600 
     

13,800  

2 9 23 600 
     

13,800  

3 9 35 600 
     

21,000  

4 0 49 600 
     

29,400  

5 4 12 600 
       

7,200  



34 
 

6 13 35 600 
     

21,000  

7 2 15 600 
       

9,000  
          

เงินสด   192 600 
   

115,200  
บัญชีธ.   55 600 33,000 

รวมทั้งหมด   247 600 
   

148,200  
ผส.70 ปี     

หมู่ที่  บัญช ี
เงิน
สด บาท 

เงินx 700
บาท 

1 4 15 700 
     
10,500  

2 3 13 700 
       
9,100  

3 3 11 700 
       
7,700  

4 2 12 700 
       
8,400  

5 1 8 700 
       
5,600  

6 0 13 700 
       
9,100  

7 2 10 700 
       
7,000  

เงินสด   82 700 
     
57,400  

บัญชีธ.   15 700 
     
10,500  

รวมทั้งหมด   97 700 
     
67,900  

ผส.80 ปี     

หมู่ที่  บัญชี 
เงิน
สด บาท 

เงินx 800
บาท 

1 1 6 800 
       

4,800  

2 0 4 800 
       

3,200  
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3 1 4 800 
       

3,200  

4 1 7 800 
       

5,600  

5 0 2 800 
       

1,600  

6 2 9 800 
       

7,200  

7 0 3 800 
       

2,400  
เงินสด   35 800 28,000 
บัญชีธ.   5 800 4,000 
รวมทั้งหมด   40 800 32,000 
ผส.90 ปีขึ้น
ไป     

หมู่ที่  
จำนวน/คน 
ธ  

เงิน
สด   เงินx 1000บาท 

2   1 1,000 1,000 
3   1 1,000 1,000 

4   2 
 
1,000  

       
2,000  

6   4 
 
1,000  

       
4,000  

เงินสด   8 
 
1,000  

       
8,000  

บัญชีธ.   0  - 0 

รวมทั้งหมด   8 
 
1,000  

       
8,000  

 

พิการ     

หมู่ที่  บัญชี เงินสด บาท  รวม  

1 5 13 800 
       
10,400  

2 4 13 800 
       
10,400  

3 2 9 800 
         
7,200  

  0 1 1,000 
         
1,000  

4 3 21 800 
       
16,800  
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  0 1 1,000 
         
1,000  

5 1 4 800 
         
3,200  

  0 1 1,000 
         
1,000  

6 5 16 800 
       
12,800  

7 3 8 800 
         
6,400  

เงินสด   84 800 
       
70,200  

    3 1,000   

เข้าบัญช ี   23 800 
       
18,400  

รวมทั้งหมด   110 800 
       
88,000  

          
 

เอดส์     

หมู่ที่  บัญช ี   เงินสด บาท 
เงินx 500
บาท 

3 1   500   

4 0 2 500 
         
1,000  

5 2   500   
6 0 1 500 500  

เงินสด   3 500 
         
1,500  

บัญชี ธ   3 500 
         
1,500  

รวมทั้งหมด   6 500 3,000 
ยอดจองเงินธนาคาร ธกส.   

แบงค์ 500 บาท    

396 ใบ เท่ากับ 
              

198,000.00  
แบงค์ 1000 บาท  5 ใบ = 5,000 บ. 11 ใบ  11,000.00 
แบงค์ 100 บาท    

 713 ใบ เท่ากับ  

   
71,300.00  
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สรุป เข้าบัญชีธนาคาร   
เงิน
สด   

ผู้สูงอายุ 74 47,500 317     208,600  

ผู้พิการ 23 
   

18,400  87       70,200  

ผู้ป่วดเอดส์ 3 1,500 
       
3          1,500  

  
67,400 407 280,300 

     

  คน บาท  

ผู้สูงอายุ 391 
          
256,100   

ผู้พิการ 110 
            
88,600   

ผู้ป่วดเอดส์      6               3,000   
     

      *หมายเหตุ  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  ห้วงเดือน ต.ค.-พ.ย.2563 (รายใหม่) จำนวน 34 ราย 

       

  สรุป เข้าบัญชีธนาคาร   เงินสด 

  ผู้สูงอายุ 9 5,400 25       15,000  

  ผู้พิการ 1         800  0               -    

  ผู้ป่วดเอดส์ 0 - 
      
-                  -    

      6,200 25 15,000 
 

นายทัศน์  ตันแสน   ผมขอสอบถามที่ประชุมนะครับ เรื่องการจัดทำซุ้มป้ายหมู่บ้านนาหมอ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3            หมู่ที ่ 3 โดยตอนนี้ก็ได้สถานที่สำหรับก่อสร้างแล้วคือจะก่อสร้างที่สามแยก              
                                         บ้านนาหมอ ตรงบริเวณป้ายหมู่บ้าน O-TOP ณวัตวิถีเดิมครับ  

นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว   ถ้าหมู ่บ้านพร้อมแล้วก็ให้เข้ามาติดต่อกับทางกองช่าง อบต.เมืองลี        
รองนายก อบต.เมืองลี            ได้เลยครับ จะได้ลงพื้นที่ก่อสร้างให้หมู่บ้านต่อไปครับ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอฝากทางสมาชิกสภาฯ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5  เรื่องการก่อสร้างเมรุ 
เลขานุการสภาฯ                  ว่าท่านจะต้องได้ข้อสรุปแบบก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้างเมรุกับทางกองช่าง  
                                         อบต.เม ืองล ี รวมถึงการเป ิดบัญช ีเพ ื ่อนำเง ินมาสมทบกับ อบต.เม ืองลี                     
                              ตามท่ีกำหนดไว้นะครับ 

 
                   / นายธวัชชัย........... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ฝากทางคณะผู้บริหารเร่งรัดดำเนินการโครงการก่อสร้างด้วยนะครับ
ประธานสภาฯ     และที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม    ไม่มี      

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื ่อที ่ประชุมไม่มีเรื ่องอื ่น ผมขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าขอให้ท่าน             
ประธานสภาฯ                มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ปลอดภัยจากโควิด-19 และภยันอันตรายทั้งปวง         
                                        มีความสุขความเจริญตลอดทั้งปีครับ และผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร                     
                       ส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 แต่เพียงเท่านี้  

 

ปิดประชุม     เวลา 13.00 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 
 

 


