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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่  1  / 2563 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวีระ  เขื่อนคำ  ประธานกรรมการ  

2 นางกฤษณา  สุวรรณา กรรมการ  

3 นายทรงเกียรติ  กองวี กรรมการ  

4 นางปฏิญญา  เสนากูล กรรมการ  

5 นายคุ้ม  ธิมา กรรมการ  

6 นายสำราญ  ถาลี กรรมการ  

7 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล กรรมการ  

8 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด กรรมการและเลขานุการ  

9 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม          เวลา 13.30 น. 

   เมื่อที่กรรมการฯและผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมแล้ว นายวีระ  เขื่อนคำ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทายที่ประชุมฯ รวมถึงการชี้แจงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันจะต้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับอำเภอโดยพัฒนาชุมชนอำเภอจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและสานงานด้านแผนงานโครงการ    
ในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดและเปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2563 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   1.1.ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนา                        
ประธานฯ             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
                                          พ.ศ.2561 

     ตามความใน“ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ ่มเติม 
                                          แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

                                           (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                       
                                 ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
                                          พิจารณา 

                                            (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นและประชาคมท้องถิ ่น พิจารณา                     
                                          ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 

                                           ข ้อ 22/1 การเปล ี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นให ้ เป ็นอำนาจ                     
                                          ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

                                           ข้อ 22/2 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี ่ยวกับ 
                                          โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย  
                                          กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีองค์การบริหาร   
                                          ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาท้องถิ่น 
                                          พิจารณาอนุมัติ ตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                          พ.ศ.2537 ด้วย และเมื ่อสภาท้องถิ ่นพิจารณาอนุมัติแล้วให้ปิดประกาศ                       
                                          ให้ประชาชนรับทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่ว ันที ่ได้รับ                 
                                          ความเห็นชอบ”      

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายวีระ  เขื่อนคำ   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ                                  
ประธานฯ             บริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 

                 / ขอให้คณะกรรมการ........... 
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     ขอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
                                           ส่วนตำบลเมืองลี ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 
                                           การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั ้งที ่ 2/2562                  
                                           วันที่ 19 กันยายน 2562 เชิญครับ  

                                                    หากมีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งทางเลขานุการ 
                                           คณะกรรมการหรือผู้ช่วยเลขาฯ ได้เลยครับ 

ที่ประชุม                       ได ้ตรวจบ ันท ึกรายงานการประช ุมคณะกรรมการสน ับสน ุนฯ                       
                                           ครั ้งที ่ 2/2562 วันที ่ 19 กันยายน 2562 เป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว                    
                                           และไม่มีการแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงใดๆ ประธานจึงดำเนินการประชุม    
                                           ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ไม่มี 
ประธานฯ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   4.1.หนังสือจังหวัดน่าน ที่ 0023.3/ว1929 ลงวันที่ 20 เมษายน 
ประธานฯ                2563 เร ื ่ องการงดเว ้นการจ ัดทำประชาคมท ้องถ ิ ่น  ตามระเบ ียบ 
                                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 

               ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องได้ชี ้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ               
                                          เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมในส่วนนี้ผมขอชี้แจงโดนสรุปคือด้วยสถานการณ์การแพร่
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ระบาดของ เช ื ้ อ ไว ร ั ส โค โ รนา  2019 ( COVID-19)  ในป ั จจ ุ บ ั นทาง 
                                          กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ได้พิจารณาว่า                      
                                          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีหน้าที ่ในการพัฒนาท้องถิ ่น การแก้ไขปัญหา 
                                          ท ้องถ ิ ่น รวมถ ึงการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย การป ้องก ันและ                 
                                          บำบัดรักษาโรค ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
                                          ท้องถิ่นนั้น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
                                          อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด้วยการจ ัดทำ  
                                          แผนพ ัฒนาขององค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ งถ ิ ่ น  พ . ศ .2548  ข ้ อ  5                                    
                                          ให ้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดพิจารณาการยกเว ้นการจ ัดทำประชาคมท้องถิ่น                        
                                          กรณีการเพ ิ ่มเต ิมแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นขององค ์กรปกครองส ่วนท ้อ งถิ่น                      
                                          จนกว ่าสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคไวร ัสด ังกล ่าวจะคล ี ่คลาย 
                          / ไปในทางท่ีปลอดภัย............  
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                                          ไปในทางที่ปลอดภัย จังหวัดน่านจึงได้ประกาศงดเว้นการประชาคมท้องถิ่น 
                                          พร้อมทั้งจัดทำหนังสือจังหวัดน่านที่ 0023.3/ว1929 ลงวันที่ 20 เมษายน  
                                          2563 ดังกล่าวสำหรับรายละเอียดเพิ ่มเติมผมได้จัดทำสำเนาให้ผู ้เข้าร่วม 
                                          ประชุมทุกท่านแล้วครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5            เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

นายวีระ  เขื่อนคำ   5.1.การจัดทำร ่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                   
ประธานฯ   (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 

     ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้นำเสนอข้อมูล 
                                 โครงการเพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร                           
                                 ส่วนตำบลเมืองลี ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                         
                                 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนที ่ประชุมฯ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั ้งที ่  1/2563                        
                                         ในวันนี้เราจะมีหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                         (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  3 ประจำปี  
                                         งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นแนวทางสำหรับ  
                                         การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่าย  
                                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป ดังนี้เบื้องต้น ผมได้รวบรวมแผนงาน/ 
                                         โครงการจากชุมชน/หมู่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานภายในองค์การ 
                                         บริหารส่วนตำบลเมืองลี และส่วนอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้อง จัดทำเป็นเอกสารสรุป                   
                                         ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในลำดับถัดไปผมจะขอให้ที่ประชุม  
                                         ร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีอยู่ โดยขอเรียงลำดับ              
                                         การพิจารณาจากโครงการที่เสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน ไล่เรียงไปยังโครงการ                 
                                         ในภาพรวมระดับตำบล ส่วนราชการในพื้นที ่ และหน่วยงานภายในองค์การ 
                                         บริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามลำดับ เชิญที่ประชุมร่วมกันพิจารณาครับ 

ที่ประชุม    ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรและมีข้อสรุปโครงการดังนี้ 

สรุปโครงการสำหรับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2563 

โครงการที่เสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน  

ม.1 บ้านน้ำอูน  

นายสุขสันต์  ฐานะ   สำหรับหมู่บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 เสนอโครงการดังต่อไปนี้ครับ 
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1 

                       / -ย้ายโครงการ.............. 
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 -ย้ายโครงการปรังปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ย้ายมาอันดับ 1) 

-ย้ายโครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน ม.1 (ย้ายมาอันดับ 2) 

-ย้ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ย้ายมาอันดับที่ 3) 

-ย้ายโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายกลางห้วยหมาก ม.1 (ย้ายมาอันดับที่ 4) 

-เพ่ิมเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค  หมู่ที่ 1 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสานบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการขุดลอกเรียงหินบ่อน้ำเย็น (จุดบ้านทุ่งกันทา) บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำน้ำอูน บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 (โครงการใหม่) 

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำเพ่ือการเกษตรด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
(โครงการใหม่) 

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองห้วยหมาก/ทุ่งป่าหก/ทุ่งลุ่มวัดห่าง/ทุ่งตีนชัน/ทุ่งนาน้อย ม.1 

นายวริทธิ์ธร  จินะแปง   สำหรับหมู่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้ 
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2 

ม.2 บ้านป่าซาง 

 -เพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมรางลินทุ่งนาเคียน บริเวณลำน้ำแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (โครงการใหม่) 

 -เพิ ่มเติมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กห้วยจำเต่น บริเวณห้วยจำเต่น  บ้านป่าซาง หมู ่ที ่ 2 
(โครงการใหม่) 

 -เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ 1.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ กะจันทร์ 2.บริเวณบ้านนางคำมูล กันอ่ึง 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (โครงการใหม่)  

 -เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2                 
(โครงการใหม่) 

 -เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บริเวณบ้านนางเมา บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (โครงการใหม่) 

 -เพิ่มเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 1.บริเวณที่ดินนางจุรี อินเปิ้น                       
2.บริเวณท่ีดินนายทองคำ ตามว้า บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (โครงการใหม่) 

 

 

                                             / นายคุ้ม ธิมา............ 
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นายคุ้ม  ธิมา    สำหรับหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้  
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3 

ม.3 บ้านนาหมอ 

 -เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3  1.ฝายนาหมอ 2.ฝายผาช้าง 3.ลำน้ำแขว่ง 
4.ทุ่งนาหมอ (เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง หมู่ที่ 3 (ฝายหัวทุ่ง,ฝายนาขวัญ,ฝายดินแดง,ฝายขี้เหล็ก,   
ฝายมะกอก,ฝายผาช้าง,ฝายทุ่งเพลิง) (เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที ่ 3 1.สายน้ำทวาย 2.ทางเข้าป่าช้า                      
3.บริเวณลำน้ำห่าง (เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที ่ 3 (สายน้ำทวาย,ห้วยก้างปู,ห้วยจำเต่น ,ปากทางเข้า              
ห้วยต้นกอก,ทางไปบ้านต้นผึ้ง,ห้วยตูบผี,ห้วยปู่แสน,โทกดินใต้,บ้านนายเนวิน) (เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

-เปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ที ่ 3 (ฝายนาเพลิง,ฝายหัวทุ่ง,ฝายผาช้าง,ฝายดินแดง,              
ฝายขี้เหล็ก,ฝายน้ำทวาย,ฝายลุงมา) (เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

-เปลี ่ยนแปลงโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื ้นที ่การเกษตร ม.3 (แป๋ขวาง ,ห้วยก้างปู,ห้วยต้นตอง) 
(เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

-เพ ิ ่มเต ิมโครงการก ่อสร ้างระบบประปาเพ ื ่อการเกษตร (สายน ้ำทวาย ,ห้วยก ้างปู ,แป ๋ขวาง)                     
บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 3 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการขยายถนนเส้นหลักบริเวณบ้านนาหมอและบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการต่อเติมศาลาป่าช้าบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 (โครงการใหม่) 

 

นางบุญนำ  ป่องนันท ์   ด้วยหมู ่บ ้านนาคา หมู ่ท ี ่  4 ย ังไม ่ม ีข ้อสร ุปสำหร ับการเพิ ่มเติม                
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาคา ม.4     หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ จึงขอเวลาไปหารือกันแล้วจะเสนอโครงการเข้ามาให้  
                                         อบต.เมืองลี ในภายหลัง 

นายสำราญ  ถาลี    หมู่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 โดยผู้ใหญ่สำราญ ขอเวลาไปหารือเพิ่มเติม 
ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.5           เกี ่ยวกับการเสนอโครงการแล้วจะเสนอโครงการเข้ามาภายในวันพฤหัสบดี                              
                                         ที่ 14 พฤษภาคม 2563 

 

 
                                            / นายสังวาล............... 
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นายสังวาลย์  คำถา   สำหรับหมู่บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้ 
ผู้ใหญ่บ้านน้ำแขว่ง ม.6 

ม.6 บ้านน้ำแขว่ง 

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 1.ห้วยปู่งอด 2.ห้วยห้าน 3.ห้วยง้อมกอก           
4.ห้วยป่าเครือเขา 5.ห้วยน้ำแขว่ง 6.ห้วยปู่น 

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านท่าควาย (ฝายลุงสงค์)  

-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 1.บริเวณที่ดินบ้านนายสุนทร นวลแขว่ง     
2.บริเวณท่ีดินนายแปง ใจแขว่ง 

-เพิ่มเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านน้ำแขว่ง ม.6 1.บริเวณที่ดินนางบัวลอย ชนสิทธิ์              
2.บริเวณท่ีดินนางธิดา คำหน้อย 3.บริเวณท่ีดินนายเปล่ง ปินจันดี 

 

นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล  สำหรับหมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้ 
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7 

ม.7 บ้านนาม่วง 

 -เปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซมฝายป่าไผ่ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 (งบประมาณเดิมตั้งไว้ 100,000 บาท) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

-เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
(โครงการใหม่) 

-เพิ ่มเติมโครงการจัดซื ้อระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำเพื ่อการอุปโภค และบริโภค บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7       
(โครงการใหม่) 

-เพิ ่มเติมโครงการขุดบ่อน้ำตื ้นเพื ่อการอุปโภค การบริโภคและการเกษตร บ้านนาม่ วง หมู ่ท ี ่  7         
(โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำน้ำแขว่ง บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าฌาปนกิจสถาน (ป่าซาง-นาม่วง) (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบริเวณฌาปนกิจสถาน (ป่าซาง-นาม่วง) (โครงการใหม่) 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 (โครงการใหม่) 

 

 
         / โครงการที่เป็นภาพรวม............. 
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โครงการที่เป็นภาพรวมของท้ังตำบลเมืองลี 

นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล  ผมอยากเสนอให้มีโครงการด้านการกำจัดขยะและการขุดบ่อกำจัดขยะ
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7  เนื่องด้วยเคยมีการสำรวจจุดที ่จะดำเนินการแล้ว จึงอยากขอเสนอโครงการ               
                                          ขุดบ่อกำจัดขยะระดับตำบลครับ 

     -เพ่ิมเติมโครงการขุดบ่อกำจัดขยะ ม.1-ม.7 (โครงการใหม่) 

โครงการที่เสนอจากโครงการหลวงน้ำแขว่ง เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองลีร่วมกัน  

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ขอเชิญทางหัวหน้าโครงการหลวงน้ำแขว่ง ได้เสนอโครงการที่ต้องการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ประสานโครงการแบบบูรณาการกันระหว่างอบต.เมืองลี และโครงการหลวง                  
                                          น้ำแขว่ง เขิญครับ 

นายธวัชชัย  ยะอ่ิน   เรียนที่ประชุมฯ สำหรับโครงการหลวงน้ำแขว่ง มีความประสงค์จะ
หัวหน้าโครงการหลวงน้ำแขว่ง ประสานแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
                                          (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 3 ประจำปี  
                                          งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้  

 -เพิ ่มเติมโครงการอุดหนุนท่อ PVC และสาย PE แบบคละขนาด เพื ่อสนับสนุนเกษตรกรในพื ้นที่                  
ตำบลเมืองลี จำนวน 7 จุด 

 -เพ่ิมเติมโครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการขุดบ่อพวง 

 -เพ่ิมเติมโครงการอุดหนุนถังพักน้ำขนาดเล็ก  

นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหร ับหน ่ วยงานภายในองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล เม ื อ งลี                       
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ผมขอเร ียงลำด ับการนำเสนอโครงการจากสำน ักงานปล ัด กองคลั ง                           
                                          กองการศึกษาฯ และกองช่าง ตามลำดับเชิญครับ 

โครงการจากหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

สำนักงานปลัด 

นายสุรินทร์  ราชยศ   เรียนที่ประชุมฯ ผมนายสุรินทร์ ราชยศ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทา
นักป้องกันฯ   สาธารณภัยปฏิบัติการ ขอเสนอโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                          รวมทั ้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การป้องกันอัคคีภัยในพื ้นที ่ตำบลเมืองลี               
                                          ในระยะยาว โดยเป็นโครงการดังต่อไปนี้ 

-เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำตำบลเมืองลี  
-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.เมืองลี 
-เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองตำบลเมืองลี 

กองคลัง     ไม่มี 

             / กองการศึกษาฯ............ 
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กองการศึกษาฯ     

นางกฤษณา  สุวรรณา   ขอเพ ิ ่ ม เต ิม โครงการก ่อสร ้ า งท ี ่ แปรงฟ ันสำหร ับเด ็ก  ศพด.                     
ผอ.กองการศึกษาฯ    เพิ่มเติมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี  และเพิ่มเติม 
                               โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี 

กองช่าง 

นายทรงเกียรติ  กองวี   ขอเปลี ่ยนแปลงโครงการจ ัดซ ื ้อคร ุภ ัณฑ์รถกระเช ้าจากที ่ต ั ้งไว้                     
ผอ.กองช่าง               หนึ่งล้านบาท เป็น 3 ล้านบาทครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ในส่วนของการรวบรวมโครงการเพื ่อจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                          คร ั ้ งท ี ่  3 ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ.2563 ก ็ม ีแต ่ เพ ียง เท ่าน ี ้ครับ                                           
                                          โดยผมจะนำเอาทุกโครงการที่เสนอมาไปจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ให้สมบูรณ์แล้ว 
                                          จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ที่ประชุมมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอหรือไม่ครับถ้าหากมีขอเชิญเสนอได้ครับ       
ประธานฯ   

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  ในส่วนโครงการขุดบ่อกำจัดขยะในส่วนนี ้ต้องเป็นไปตามมาตรการ               
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  และมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะมีแนวทาง 
                                          บริหารจัดการขยะแบบใดบ้าง ซึ ่งทาง อบต.จะประสานงานกับหน่วยงาน                    
                                          ที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาหาข้อมูลและศึกษาข้อกฎหมายก่อนลงมือปฏิบัติค่ะ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เบื้องต้นเห็นควรเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
ประธานฯ   ของ อบต.เมืองลี ก่อนเมื่อพร้อมแล้วจึงดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ/  
                                          กฎหมาย  

นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล  ในส่วนของโครงการก่อสร้างซุ ้มประตูและป้ายหมู ่บ้าน ยังมีอยู ่ใน
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7  แผนพัฒนา 5 ปี หรือไม่ครับ  

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมได้ตรวจสอบแล้ว มีอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปีของ อบต.เมืองลี แล้วครับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ทั้งนี้ถ้าทางหมู่บ้านพร้อม ก็ให้สำรวจจุดที่จะก่อสร้างและเอกสารสิทธิ์รับรองว่า  
                                          สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เสนอและยืนยังมาที่ อบต.ได้เลยครับ  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ขอสอบถามโครงการจัดทำแนวกันไฟที ่สนับสนุนโครงการหลวง                    
ประธานฯ   น้ำแขว่งมีอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี ของ อบต.เมืองลี หรือไม่ครับ  

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  ทาง อบต.เมืองลี ได้ตั ้งโครงการไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี แล้วเป็นการ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  สนับสนุนโครงการหลวงน้ำแขว่ง ตั้งงบประมาณไว้ 15,000 บาท  

           / ซึ่งจะเป็น........... 
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ซึ่งจะเป็นโครงการในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดย  
           อบต.เมืองลีจะเน้นการฝึกอบรม ส่วนโครงการหลวงจะเข้าร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ 
           และสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และเมล็ดพันธุ์  

นายวีระ  เขื่อนคำ   ที ่ประชุมมีเร ื ่องอื ่นจะแจ้งให้ทราบอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ  
ประธานฯ 

ที่ประชุม    ไม่มีเรื่องอ่ืนจะเสนอเพ่ิมเติมอีก 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื ่องอื่นเสนอเพิ่มเติม ผมขอแจ้งที่ประชุมว่าในวันที่  
ประธานฯ   19 พฤษภาคม 2563 จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                 
                                          ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล              
                                          เมืองลี แห่งนี้ และในช่วง 27 – 28 พฤษภาคม 2563 จะมีการประชุมสภา 
                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยรายละเอียดผมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
                                          จะจ ัดทำ เอกสารและระเบ ียบวาระการประช ุมให ้ ในภายหล ั งครับ                         
                                          และผมขอปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ  
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองลี ครับ 

 

ปิดประชุม     เวลา 15.19 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                  (นายพงศกร   เขื่อนคำ) 
                                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

                (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
                                               (นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด) 
                                   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
 

               (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

                                                (นายภานุวัฒน์  ตนัธนวรกุล) 
                                                 ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

 
 
 

                  (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

                                                    (นายวีระ   เขื่อนคำ) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 

 

 

 

 


