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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่  1  / 2562 
วันที่  13 พฤษภาคม 2562  เวลา  13.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                       ******************************************** 
 
ผู้มาประชุม 
  

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิชิต  บัตริยะ ประธานกรรมการ  

2 นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว กรรมการ  

3 นายมนัส  ถาธิ  กรรมการ  

4 นายเพลิน  กิจสอาด กรรมการ  

5 นายประยูร  ใจเป้ีย กรรมการ  

6 นายศิริโชค นวลแขว่ง  กรรมการ  

7 นายสังวาลย์  คำถา กรรมการ  

8 นายจำนง  คำฤทธิ์ กรรมการ  

9 นายสำราญ  ถาลี กรรมการ  

10 นายถนัด  ทองเบี้ย กรรมการ  

11 นายยอดยิ่ง  จินะแปง  กรรมการ  

12 นายวิโรจน์  ใหม่เทวินทร์ กรรมการ  

13 นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา  กรรมการ  

14 นายสุจีนต์  ฐานะ  กรรมการ  

15 นายวริทธิ์ธร  จินะแปง กรรมการ  

16 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล กรรมการ  

17 นายวีระ  เขื่อนคำ  กรรมการและเลขานุการ  

18 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด ผู้ช่วยเลขานุการ  

19 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายเพลิน   กิจสอาด              สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.7    กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาฯ 
 2.นายยอดยิ่ง   จินะแปง  รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำอูน    กรรมการผู้แทนส่วนราชการ 
 3.นายวิโรจน์    ใหม่เทวินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาคา     กรรมการผู้แทนส่วนราชการ 
 4.นางสาวรัตนาภรณ์   ขันกา เจ้าพนักงานสาธารณสุข     กรรมการผู้แทนส่วนราชการ 
 5.นายสุจีนต์   ฐานะ  กำนันตำบลเมืองลี     กรรมการผู้แทนประชาคม 
 6.นายวริทธิ์ธร   จินะแปง  ผู้ใหญ่บ้าน ม.2      กรรมการผู้แทนประชาคม 
 
เปิดประชุม          เวลา   13.30 น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชิต  บัตริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 และได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายวิชิต  บัตริยะ  1.1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร          
ประธานฯ    ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
                                 ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ  เรียนท่านนายกฯ คณะผู ้บริหารท้องถิ ่น ท่านปลัดฯ ผู ้นำท้องที ่ ท้องถิ่น 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   คณะกรรมการพัฒนาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพงศกร  เขื ่อนคำ                  
                                 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ก่อนอื่นผมขอนำเรียนให้ที่ประชุม  
                                 ทราบถึงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)  
                                 เนื่องจากมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน 
                                 แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เป็น 
                                 แผนพัฒนาท้องถิ ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และมีการวางแนวทางการจ ัดทำ 
                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ออกมาและให้องค์กรกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562  
                                          เพื ่อเป็นการลดขั ้นตอน เวลา และงบประมาณในการปฏิบัติราชการ ได้แก่                 
                                 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นใหม่ และเนื่องด้วย 
                                 กระบวนการทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และเพิ่มเติมหรือ  
                                 เปลี่ยนแปลงแผนฯ ที่ได้ดำเนินการอยู่นี้ อยู่ในห้วงเวลาที่ต่อเนื่องและมีแนวทางการ  
                                 จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น 5 ปี ตามหนังสือสั ่งการฯและได้ปฏิบัต ิตามระเบียบ 
                                 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                 พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ผมจึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนา 
                                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ขึ้นมาโดยการการนำเอาข้อมูล  
                                 โครงการ/แผนงาน จากทั้งแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561- 
                                 2564) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง           
                                 ทุกฉบับ และข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ มาจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ 5 ปี ดังกล่าว  
             / จึงแจ้งให้......... 
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                               จ ึ งแจ ้งให ้ท ี ่ประช ุมทราบและพ ิจารณาร ่างแผนพ ัฒนาฯ 5 ป ี  น ี ้แทน                 
                                และในส่วนของร่างแผนพัฒนาฯ 4 ปี ที่จะทบทวน และแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                กำลังดำเนินการอยู่ ให้ตกไป ครับ และต่อไปผมขอแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                                ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข  
                                เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ครับ 
                                         ข้อ 1 ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
                                แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561” 
                                         ข้อ 3 ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ ่น”              
                                และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                ว ่ าด ้ วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กรปกครอง ส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2548                                 
                                ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
                                ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ทุกแห่ง 
                                         ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
                                ว ่ าด ้ วยการจ ัดทำแผนพ ัฒนาขององค ์กรปก ครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2548                                
                                และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
                                         “กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให ้ม ีวาระอยู ่ ในตำแหน่งคราวละ            
                                สี่ปีและอาจะได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
                                         ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความ  
                                ด ั งต ่อไปน ี ้ แทน “ข ้อ 14 ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิม ี วาระอย ู ่ ในตำแหน ่งคราวละส ี ่ปี                 
                                และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
                                         ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
                               การจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2548 ซ ึ ่ งแก ้ ไข 
                               เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                               ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
                                         “ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเต ิมแผนพัฒนาท้องถิ่น              
                               ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
                                         (1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา 
                               ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” 
                                         (2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นละประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
                               ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
                               ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
                               และองคก์ารบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 ด้วย 
                                เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา  
                               ท้องถิ ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศใช้ พร้อมทั ้งปิดประกาศให้ประชาชน  
                               ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
                                ข้อ 10 ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป ็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบ 
                               กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               พ.ศ.2548 “ข้อ 22/1 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนา  
                               ท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
          / ให้ส่งร่างแผนพัฒนา........ 
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                                    ให ้ส ่งร ่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ เปล ี ่ยนแปลงให้สภาองค์การบร ิหาร                 
                                   ส ่ วนตำบลพ ิจารณาตามมาตรา 46 แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิสภาตำบลและ                  
                                   องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นวรรคหนึ่งได้รับ  
                                   ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
                                   พร ้อมท ั ้ งป ิดประกาศให ้ประชาชนทราบโดยเป ิดเผยไม ่น ้อยกว ่าสามสิบวัน                 
                                   นับแต่ว ันที ่ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นประกาศใช้” “ข้อ 22/2  ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือ 
                                   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี   
                                   รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร 
                                   ท ้องถ ิ ่น สำหร ับองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลให ้ส ่งร ่างแผนพัฒนาที ่ เพ ิ ่มเติม                
                                   หรือเปลี ่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา 46               
                                   แห ่งพระราชบ ัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2537                  
                                   ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  
                                   ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่  
                                   ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 
ระเบียบวาระท่ี 2                รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายวิชิต  บัตริยะ                ครั ้งที ่  1/2561 วันที ่ 22 ตุลาคม 2561  ขอเชิญคณะกรรมการฯ                  
ประธานฯ                    ได้ตรวจสอบและถ้ามีข้อแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็เสนอมายังเลขาฯ             
                                   ได้เลยครับ 
 
ที่ประชุม                 ไม่มีข้อแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3                ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายวิชิต  บัตริยะ                ไม่มี 
ประธานฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4                เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
นายวิชิต  บัตริยะ                  4.1.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
ประธานฯ                  (พ.ศ.2561- 2565) ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง       
                                  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                  ให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ขอเชิญเจ้าหน้าที ่วิ เคราะห์ 
                                  นโยบายและแผนฯ ได้นำเสนอที่ประชุมได้พิจารณาเชิญครับ 
 
นายพงศกร   เขื่อนคำ               ขอนำเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                            
นักวิเคราะห์นโยบาย      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร 
                                  ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น กำหนดให ้ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นต ้องทบทวน            
                                  แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
          / (พ.ศ.2561-2565)....... 
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                                  (พ.ศ.2561-2565) ม ีความสอดคล ้องและเช ื ่อมโยงก ับแผนพัฒนาจังหวัด                      
                                  แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด รวมทั ้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติ  
                                  ราชการประจำปีกล ุ ่มจ ังหว ัดสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                                  และงบประมาณในพ ื ้นท ี ่ ได ้อย ่ างม ีประส ิทธ ิภาพ  และให ้ม ีย ุทธศาสตร ์ที่  
                                  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ.2560- 
                                  2564 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ.2560-2579 และนโยบายรัฐบาล นั้น 
              องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาองค์การ 
                                  บร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี  ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำ 
                                  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม  
                                  ฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้อง โดยต้องประกาศใช้แผนฯ  
                                  ภายในว ันท ี ่  15 ม ิถ ุนายน 2562 ด ังน ั ้นตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย         
                                  ว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ.2548        
                                  และที่แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  
                                  ต้องเสนอให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น พิจารณาเห็นชอบก่อนให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ่น  
                                  ประกาศใช้ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561- 
                                  2565) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
          

 

 
 
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2561-2565) 

 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 
                                                                                                                     / 2.ประกาศ...... 
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    2.ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องการใช้แผนพัฒนา  
                                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 

    3.คำนำ 
    4.สารบัญ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่    1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   

ส่วนที่    2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        
          ส่วนที่  3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
  
          ส่วนที่  4 การติดตามและประเมินผล   
   
          ภาคผนวก       
    

    โดยมีเค้าโครงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561- 
                                           2565) ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
     1.ด้านกายภาพ  
     1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
     1.2.ลักษณะภูมิประเทศ  
     1.3.ลักษณะภูมิอากาศ  
     1.4.ลักษณะของดิน 
     2.ด้านการเมือง/การปกครอง  
     2.1.เขตการปกครอง แบ่งเป็น 7 เขต ตามหมู่บ้าน ได้แก่      
                                           บ ้านน ้ำอ ูน ม.1 บ ้านป ่าซาง ม.2 บ ้านนาหมอ ม.3 บ ้านนาคา ม.4                     
                                           บ้านวังน้ำเย็น ม.5 บ้านน้ำแขว่ง ม.6 และบ้านนาม่วง ม.7  
                                                              2.2.การเลือกตั้ง 
     3.ประชากร (นำข้อมูลจากระบบสถิตทางการทะเบ ียน                
                                           สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง) ข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบ 3 ปี  
                                           พ.ศ.2559-2561 โดยประชากรปัจจุบัน ชาย 1 ,023 คน หญิง 978 คน  
                                           รวม 2,001 คน มีจำนวน ครัวเรือน ทั้งสิ้น 514 ครัวเรือน 
     4.สภาพทางสังคม 
     5.ระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน 
     6.ระบบเศรษฐก ิจ   ส ่วนใหญ่เป ็นระบบเศรษฐก ิจแบบ 
                                           เกษตรกรรม 
     7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นับถือศาสนาพุทธ และมี 
                                           พิธีกรรมนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิพื้นที่พื้นถิ่นควบคู่กันไป เช่น อาญาหลวง อาญาปัว  
                                           ผาช้าง เป็นต้น 
 
                       / 8.ทรัพยากรธรรมชาติ.......... 
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     8.ทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งน้ำตก เช่น น้ำตกวังพระง่าง  
                                           น้ำตกวังเขียว น้ำตกตาดหมอก เป็นต้น 
     9.อ่ืนๆ 
    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1 . ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง แ ผ น พ ั ฒ น า ร ะ ด ั บ ม ห ภ า ค                   
                                          (เช ่น ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
                                          ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัดน่าน) 
    2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                                                              ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    

          ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที ่ยว     
เชิงอนุรักษ ์

                    ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
          ของมนุษย์ 
                               ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

                    และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                                                              5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                                         การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
                                 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

          7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 
    3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

    ใช้หลัก SWOT Analysis ในการวิเคราะห์  
จุดแข็ง 
1. มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการเองภายใต้กฎหมาย 
2. การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติงาน 
3. มีการบริหารงบประมาณเองภายใต้กฎหมาย 
4. การบริหารงานมีการประสานงานระหว่าง อบต.ร่วมกับหน่วยงาน

อ่ืน 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทัศน์สวยงาม 
7. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
จุดอ่อน 
1. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2. การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว  รายได้ต่ำ 
3. สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
4. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินละที่อยู่อาศัย 
5. การคมนาคมในพ้ืนที่การเกษตรยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 
6. มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมาก 
7. ไม่มีตลาดรองรับราคาผลผลิต 

                                    / โอกาส.......... 
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โอกาส 
1. มีการดำเนินการตามแนวทางตามพระราชดำริ 
2. มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
3. มีการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อสร้างให้เกิดกลุ่ม

องค์กรที่เข้มแข็ง 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
5. มีการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากความร่วมมือของ

หน่วยงานต่างๆ   
6. มีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ ระยะทางสัญจรสะดวก 

     อุปสรรค 
1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีน้อยเมื่อเทียบกับ

ปริมาณงานที่ต้องพัฒนา 
2. การสื่อสารด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุม 
3. สภาพพ้ืนที่ส่วนมากเป็นภูเขา 
4. การขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 
5. การสื่อสารในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง 

 
    ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

     2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ ่น ตัวอย่างบัญชี (ฉบับเต็มดู  
                  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พ.ศ.2561-2565) 

    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
     1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                    4.3.สร ุปผลการพัฒนาท้องถิ ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
                                      (พ.ศ.2561-2565) 

                                                    4.3.1.สร ุปผลการดำเน ินงานตามงบประมาณที ่ ได ้รับ           
                                      และเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
                      สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย 
                                      งบประมาณ 

                                                   จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง             
                                      ส ่ วนท ้องถ ิ ่น  ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  หร ือภาษอ ั งกฤษ                             
                                      เ ร ี ย ก ว ่ า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS)                
                                      สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                                      เมืองลี  ดังนี้ 

 
 
            / ปีงบประมาณ 2561 ........... 
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ปีงบประมาณ 2561 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้      21,650,000.00  บาท 

                                          ประมาณการรายจ่ายไว้      21,650,000.00 บาท 
                                          รายรับจริง                  -  บาท 

รายจ่ายจริง                           -  บาท 
                             4.3.2.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาองค์การ 
                                     บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
                                     โดยสรุปดังนี้ 
                                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา 
                                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจำแนก 
                                     ตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้     
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จำนวนโครงการที่

ได้ปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 10 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 18 13 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 62 40 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ฯ 21 10 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 15 5 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและบริการ 57 49 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 2 1 
รวม 193 128 

 
          4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

          4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
    -ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดที่ดินทำกิน          
                                ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และโครงการ Nan Sandbox ยุทศาสตร์ รักษาป่า  
                                จ.น่าน เพื่อให้ประชาชนตำบลเมืองลี มีสิทธิในที่ดินโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 
                                อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  รวมทั ้งย ังทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี            
                                และหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้อง สามารถดำเนินโครงการ ด้านการพัฒนา โครงสร้าง 
                                พ้ืนฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้ 
    -มีการจ ัดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บร ิโภค                                    
                                ที ่ทวีความรุนแรงมากยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากฝนแล้ง จะต้องมีการจัดทำพื ้นที ่กักเก็บน้ำ                 
                                แบบแก้มลิง การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ การขุดบ่อบาดาล การก่อสร้างระบบประปา  
                                ครอบคลุมทุกหมู ่บ ้านในพื ้นที ่ตำบลเมืองล ี หร ือมาตรการในการแก้ไขป ัญหา                      
                                การขาดแคลนน้ำของประชาชนอย่างจริงจริง 
    -การดำเน ินการก ่อสร ้างหร ือปร ับปร ุงระบบการจ ่ายกระแสไฟฟ้า ท ี ่ เพ ียงพอ                  
                                ต่อความต้องการของประชาชน เนื ่องจากมีปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางถนน       
                                สายหลักและถนนเข้าพื้นที่ทำกินยังไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวก 
                                ในการเดินทางหรืออาจเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางสัญจรและการขนส่งเดินทาง                  
                                ของประชาชน 
                      / 4.4.2 ข้อสังเกต............ 
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            4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    -ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นควรเร ่งร ัด และติดตาม โครงการประเภทเง ินอุดหนุนให ้กับ                    
                               ชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีการดำเนินการตามโครงการที่ได้ขอรับเงินอุดหนุนจริง และต้อง 
                               ดำเนินการโดยเร็วหรือภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนิน  
                               โครงการตามที่วางไว้ กลับมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพ่ือเป็นหลักฐานในการ 
                               ใช้จ่ายงบประมาณตามแนวนโยบายเรื่องเงินอุดหนุนต่อไป 
    -ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าไม่เสถียร ในพื้นที่              
                               ตำบลเมืองลี เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นระยะเวลานานหลายปี ส่งผลให้  
                               การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ด้อยประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า  
                               และประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีเกิดความเดือดร้อน เห็นควรให้มีการประสานงานกับ  
                               สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอนาหมื่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
       สำหรับการนำเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
                               (พ.ศ.2561-2565) ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ 
 
นายวิชิต  บัตริยะ   ต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เพ่ิมเติม แก้ไข ปรับปรุงและ
ประธานฯ             ลงมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 
 
ที่ประชุม     ที่ประชุมได้หารือจนเป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว และได้มีมติที่ประชุม  
                               ดังต่อไปนี้ 
      เห็นชอบ  12 เสียง 
      ไม่เห็นชอบ - เสียง 
      งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายวิชิต  บัตริยะ   ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประธานฯ           (พ.ศ.2561-2565) นะครับ โดยร่างแผนฯดังกล่าว ผมจะเสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การ 
                              บริหารส่วนตำบลเมืองลี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 
 
นายวิชิต  บัตริยะ   4.2.การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
ประธานฯ          บริหารส่วนตำบลเมืองลี 4 ปี (2561-2564) ฉบับทบทวน ให้สอดคล้องกับบริบท 
                             ขององค์กรที่สามารถดำเนินการได้จริงตามแผนที่วางไว้ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ 
                              นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาต่อไปครับ 
 
นายพงศกร   เขื่อนคำ                     ในลำดับถัดไป ผมขอเสนอร ่างแผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการท ุจริต                  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี 
                              งบประมาณ พ.ศ.2562  
      โดยมีเค้าโครงแผนฯ ดังนี้ 
      1.หน้าปก 
      2.ประกาศ 
      3.คำนำ 
 
                / สารบัญ......... 



12 
 

      4.สารบัญ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
 
ส่วนที่ 1  บทนำ                                  1-6 
ส่วนที่ 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี                            7-11        
ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                        12-80 
ภาคผนวก 
      
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
   
 
 
 
                                 / เหตุผล......... 
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    เหตุผลที่ต้องมีการทบทวนสืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน  
                                        คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน      
                                        ลงพื้นที่มาขอความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องการเข้าร่วม 
                                        โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต                 
                                        และได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561- 
                                        2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความถูกต้อง ชัดเจน และมุ่งสู่การ 
                                        ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต สี่ปี  
                                        (พ.ศ.2561-2564) โดยคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
                                        และความเป็นได้ในการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ทบทวน 
                                        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 ประจำปี 
                                        งบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น (รายละเอียดฉบับเต็ม ดูแผนปฏิบัติการป้องกัน             
                                        การทุจริต พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ฉบับทบทวน  
                                        ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
 
นายวิชิต  บัตริยะ                    4.3.การพิจารณาทบทวนคำสั ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
ประธานฯ                    เร ื ่อง การแต่งต ั ้งคณะทำงานจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการท ุจริต                         
                                      ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้นำเสนอให้ที่ 
                                        ประชุมทราบ เชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ          ในลำดับถัดไปจะเป็นการนำเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร      
                                       ส่วนตำบลเมืองลี ดังต่อไปนี้ 
          ร่าง  
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ที่              / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
กับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564         
เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ     

                 / หรือแนวทาง......... 
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หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง              
เพื ่อสกัดกั ้นมิให้เกิดการทุจร ิตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิต ิบ ัญญัติแห่งชาติ เมื ่อว ันที ่ 12 กันยายน 2557                   
ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร       
ส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีและเพื ่อให้ทุกหน่วยงาน                       
ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร   
ส่วนตำบลเมืองลีต่อไป 
 

 เพื ่อให้การดำเน ินการพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจร ิตขององค์การบร ิหาร                 
ส่วนตำบลเมืองลี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเห็นควร  
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

        1.นายวชิิต          บัตริยะ  นายก อบต.เมืองลี       ประธานคณะกรรมการ 
        2.นายสุขสันต์      ฐานะ  ประธานสภาฯ             รองประธานคณะกรรมการ 
        3.นายมนัส          ถาธิ  รองนายกฯ                     คณะทำงาน 

                  4.นายสมศักดิ์      ศรีแก้ว  รองนายกฯ                     คณะทำงาน 
        5.นายธวัชชัย      แก้วธรรม รองประธานสภาฯ                    คณะทำงาน 
        6.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 7          คณะทำงาน 
        7.กำนันตำบลเมืองลีและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน                      คณะทำงาน 

                  8.นายวีระ    เขื่อนคำ  ปลัด อบต.เมืองลี                     คณะทำงาน 
                  9.นายทรงเกียรติ    กองวี  ผอ.กองช่าง                     คณะทำงาน 
                  10.นางกฤษณา     สุวรรณา ผอ.กองการศึกษาฯ                    คณะทำงาน 
                  11.นางปฏิญญา     เสนากูล จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน                    คณะทำงาน 
                                                              รักษาการ ผอ.กองคลัง         
                  12.นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด     หัวหน้าสำนักปลัดฯ                      เลขานุการ 
                  13.นายพงศกร      เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       ผู้ชว่ยเลขานุการ    
 

 ให้คณะคณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้ 

 (๑)  ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      (2)  วางแผน  จัดทำ  ทบทวน  และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

       (๓)  กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       (๔)  จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

      (๕)  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับศักยภาพ
และสภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
           / ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.......... 
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     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      สั่ง  ณ  วันที่            เดือน                พ.ศ.2562 
     
 
 

    (นายวิชิต  บัตริยะ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
นายวิชิต  บัตริยะ           4.4.การพิจารณาร ่างแผนพัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี                  
ประธานฯ                   ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2562 
             ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบถึงหลักการ              
                              และเหตุผลไปก่อนหน้านี ้ เนื ่องจากรูปแบบการทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหาร                    
                              ส่วนตำบลเมืองลี(พ.ศ.2561-2565) มีแนวทางที ่จำเป็นต้องรวบรวมโครงการใหม่                    
                              จากแผนเพิ่มเติมทุกฉบับรวมไว้ในแผนพัฒนาฉบับทบทวน รวมทั้งการตัดโครงการที่ได้  
                              ดำเนินการแล้ว หรือ ไม่ดำเนินการออกไป จึงขอนำเรียนที่ประชุมถึงการจัดทำแผนพัฒนา 
                              องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ฉบับเพิ ่มเติม หรือ เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 2/2562                   
                              ว่าโครงการที่ได้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง บัดนี้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                              ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) แล้ว และแผนพัฒนาฯ ฉบับเพ่ิมเติมนี้ให้ตกไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
นายวิชิต  บัตริยะ   5.1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
ประธานฯ           บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
                              ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้นำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
                              แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ  
                              พ.ศ.2561 ให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ           ในลำด ับถ ัดไปผมจะขอนำเสนอการรายงานผลการต ิดตามและ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
                              โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 / ตารางแสดงจำนวน........... 
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ตารางแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตารางที่ ๒ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

ที่ได้รับอนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 18 10 8 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 18 13 5 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 62 40 22 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 21 10 11 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 5 10 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ 57 49 8 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 2 1 1 

รวม 193 128 65 
           

จากตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี       
จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 18 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 10 
โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 8 โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 18 โครงการ ได้รับ
อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 13 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 5 โครงการ            
, ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 62 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 40 โครงการ และไม่ได้
อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 22 โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 21 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณใน
ข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 10 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 11 โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 5 
จำนวน 15 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 5 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติ
ฯ 61 จำนวน 10 โครงการ  ,  ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 57 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 
จำนวน 49 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 8 โครงการ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 2 
โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 1 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 
1 โครงการ รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 193 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 128 
โครงการ และไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 65 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  / 1.4 จำนวนโครงการ............ 
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     1.4  จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 61 
โครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 4 40 6 60 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 13 

5 38.46 8 61.53 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 40 

22 55 18 45 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 

9 90 1 10 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 

5 100 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 49 

25 51.02 24 48.97 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชน
พ้ืนที่ต้นน้ำ 1 

1 100 0 0 

รวม 128 71 55.46 57 44.53 
 
    บทสรุป 
 ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 128 โครงการ ได้ดำเนินการไปแล้ว 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.46 และยังไม่ได้
ดำเนินการ 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.53 ยุทธศาสตร์ที ่ได้ดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทั้งหมด 5 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 100 และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ  ดำเนินการ
ทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา             
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    / 1.5 การติดตามประเมินผล............ 
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๑.๕ การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 ไปปฏิบัติ จำแนกรายโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 
โครงการพัฒนา หน่วย จำนวนเงิน 

ผลการดำเนินการ ที่ดำเนินการ ดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง 
    (บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างซุ ้มประตูหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ     
ทั้ง 7 หมู่บ้าน (บ้านนาหมอ หมู่ 3 และบ้านนาม่วงหมู่ 7 
ยังไม่ได้ดำเนินการ) 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

100,000 กำลังดำเนินการ 

    
2.โครงการก่อสร้างถนนสายนาทะนุง - สายนาคา -       
น้ำแขวง่ 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

3,240,000 ดำเนินการเสร็จสิ้น 

3.โครงการขุดดินตะกอนเปิดทางระบายนํ้า หมู่ 2 
กองช่าง อบต.

เมืองลี 
38,000 ดำเนินการเสร็จสิ้น 

4.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี 

กองคลัง อบต.
เมืองลี 

10,000 ดำเนินการเสร็จสิ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 

1.โครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสาน    
แนวพระราชดำริ บ้านน้ำอูน 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการตลอดปี 

2.โครงการสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน      (กองทุน
หมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน) 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

792,600 ดำเนินการตลอดปี 

3.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

35,000 ดำเนินการตลอดปี 

4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลี สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

18,675 ดำเนินการตลอดปี 

5.โครงการตลาดประชารัฐ สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 
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1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

9,999 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการจ ัดซ ื ้อส ื ่อสารการเร ียนร ู ้การสอนและ          
วัสดุอุปกรณ์ ศพด. 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

64,600 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

12,255 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4. โครงการตามพระราชดำร ิ ในสม เด ็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี การดำเน ินงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด. กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

6,988 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สปสช.) สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ 
และตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

12,700 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

8.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

2,670,000 ดำเนินการตลอดปี 

9.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

1,200,000 ดำเนินการตลอดปี 

10.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

36,000 ดำเนินการตลอดปี 

11.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการตลอดปี 

12.โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

13.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

42,697.20 ดำเนินการตลอดปี 

14.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

100,800 ดำเนินการตลอดปี 

15.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

478,000 ดำเนินการตลอดปี 

16.โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

264,160 ดำเนินการตลอดปี 

17.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

18.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองลี สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

6,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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19.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการอ่าน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

20.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่                ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

21.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ    
สุนัขบ้า 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

22.อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข     
หมู่ 1-7 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

140,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 

1.โครงการม่วนใจ๋ปี ๋ใหม่เมือง (รดน้ำดำหัว – บายศรี      
สู่ขวัญผู้สูงอายุ) 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

45,000 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผาช้าง กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

8,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 กำลังดำเนินการ 

5.โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน้ำอูน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7.โครงการบรรพชาอ ุปสมบทพระภ ิกษ ุสาม เณร           
ภาคฤดูร้อนฯ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

8.โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง 
 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

9.โครงการสืบค้นประวัติตำบลเมืองลีและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 กำลังดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 

1.โครงการดำเน ินการตามแนวพระราชดำร ิและ           
พระราชเสาวนีย์ 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ดำเนินการตลอดปี 

2.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ดำเนินการตลอดปี 
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3.โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
(อส.ปฟ) 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ
บ้านน้ำแขว่ง 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการตลอดปี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

30,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ดำเนินการตลอดปี 

3.ค่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินการป ้องก ันและบรรเทา           
สาธารณภัย 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

100,000 ดำเนินการตลอดปี 

4.โครงการ อบต.สัญจร สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการตลอดปี 

5.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื ่อเพิ่มศักยภาพ    
การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

250,000 ดำเนินการตลอดปี 

6.โครงการจ ัดซ ื ้อน ้ำม ันหล ่อล ื ่น น ้ำม ันเช ื ่อเพลิ ง             
ก็าชหุงต้ม 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

300,000 ดำเนินการตลอดปี 

7.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

25,000 ดำเนินการตลอดปี 

8.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

9.โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ดำเนินการตลอดปี 

10.จ้างเหมาองค์กรเพื ่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ดำเนินการตลอดปี 

11.โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

94,000 ดำเนินการตลอดปี 

12.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

21,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

13.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED (แบบสี) สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

12,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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14.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

14,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

15.จัดซื้อชุดดับเพลิง สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

35,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

16.จ ัดซ ื ้อเคร ื ่องพ ิมพ ์ชน ิดเลเซอร ์ หร ือชนิด LED        
(แบบ ขาว-ดำ) 

สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

3,300 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

17.จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ตั้งโต๊ะ) สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

16,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

18.จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ตั้งโต๊ะ) กองคลัง      
อบต.เมืองลี 

16,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

19.จัดซื้อเลื่อยยนต์ สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

31,900 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

20.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

112,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

21.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองช่าง     
อบต.เมืองลี 

28,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

22.จัดซื้อสว่านไฟฟ้า กองช่าง     
อบต.เมืองลี 

5,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

23.จัดซื้อ รอก (สำหรับดึง) กองช่าง     
อบต.เมืองลี 

16,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

24.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

9,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

25.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะทำงาน สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

5,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินการ 

1.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า สำนักปลัด 
อบต.เมืองลี 

100,000 ดำเนินการตลอดปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            / ส่วนที่ 4 ............. 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 
 
  ตารางแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

ที่ได้รับอนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 10 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
                    เชิงอนุรักษ์           

18 13 5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
                    ของมนุษย์                 

62 40 22 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

21 10 11 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                    และสิ่งแวดล้อม                     

15 5 10 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ           
                    การบริการ           

57 49 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 2 1 1 
รวม 193 128 65 

           สรุป     
       จากตารางที่  2 ตารางแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค ์การบร ิหาร                         

ส่วนตำบลเมืองลีจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 18 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 
จำนวน 10 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 8 โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 18 
โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 13 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 
จำนวน 5 โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 62 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 40 
โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 22 โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 21 โครงการ ได้รับ
อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 10 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 11 
โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 15 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 5 โครงการ 
และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 10 โครงการ  ,  ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 57 โครงการ ได้รับอนุมัติ 
           / งบประมาณ........ 
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งบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 49 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 8 
โครงการ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7  จำนวน  2 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 1 
โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 1 โครงการ รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 193 โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 128 โครงการ และไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จำนวน 
65 โครงการ 
   
  จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 61 
โครงการ กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 4 40 6 60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

13 5 38.46 8 61.53 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 40 22 55 18 45 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10 9 90 1 10 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 5 100 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ      
การบริการ 

49 25 51.02 24 48.97 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพ้ืนที่    
ต้นน้ำ 

1 1 100 0 0 

รวม 128 71 55.46 57 44.53 
     สรุป 
            ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2561 ทั ้งส ิ ้น 128 โครงการ ได ้ดำเน ินการไปแล้ว 71 โครงการ ค ิดเป ็นร ้อยละ 55.46                             
และยังไม่ได้ดำเนินการ 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.53 ยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทั้งหมด 5 โครงการ         
คิดเป็นร้อยละ 100 และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ  ดำเนินการ
ทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา                 
ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46  
 
2. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
  2.1 ปัญหา/อุปสรรค 

2.1.1 มีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าอุทยานฯ จึงทำให้บางโครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินการ 
โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อให้อธิบดีกรมฯ ลงนามเพื่ออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน      
หรือป่าอุทยานฯแล้วแต่กรณี ซึ่งอยู่ที่ดุลยพินิจของอธิบดีกรมฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ 
 
                             / ตามโครงการ....... 
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ตามโครงการได้หรือเมื่อได้รับอนุญาตก็อาจล่าช้าและล่วงเลยเวลาการดำเนินการตามที่วางไว้ในแผนการ
ดำเนินงาน  
 2.1.2 มีการนำเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามที่
วางไว้ได้เนื่องจากต้องมีการเฉลี่ยงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น งบลงทุนด้าน
โครงสร้างพื ้นฐาน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณตามรอบหรือกำหนดที่ได้วางไว้ปีงบประมาณละ 3 หมู ่บ้าน               
หมู่บ้านละ 1 โครงการ ทำให้บางโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่กำหนดไว้จึงไม่สามารถดำเนินการได้ 
 2.1.3 การให้ความสำคัญของเรื่องของการจัดทำแผนค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนขาดความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทำแผนและเล็งเห็นถึงข้อจำกัดหลายๆด้าน ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามโครงการ จึงไม่ให้
ความร่วมมือในกระบวนการจัดทำแผนเท่าที่ควร  

2.1.4 การนำเสนอโครงการจาก ชุมชน/หมู่บ้าน ยังมีลักษณะที่ไม่แน่นอน กล่าวคือ ไม่มีรายละเอียด         
ของโครงการที่เพียงพอ มีแต่ชื่อโครงการ และพ้ืนที่ที่ต้องการให้ดำเนินการเท่านั้น ซึ่งเป็นแสดงออกถึงความต้องการ
ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการเพียงเท่านั้น ไม่ได้มุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง และขาด การ
กำหนดผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ และการประมาณการงบประมาณ จึงมีข้อจำกัดค่อนข้างมากในการดำเนินการตาม
โครงการที่เสนอมา  
 2.1.5 กระบวนการจัดทำแผนภายในองค์กรค่อนข้างดำเนินการได้ล่าช้าและลำบาก เนื่องจากบุคลากรใน
การจัดทำแผนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและขั้นตอนที่มีมาก ทั้ งกระบวนการจัดประชุมแผน หรือการประชาคม
แผนการจัดทำแผน รวมถึงการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจที่เกี ่ยวข้อง ยังต้องใช้ระยะเวลาและ
งบประมาณพอสมควร ในการจัดเตรียมซึ่งเอกสาร และการขออนุมัติงบประมาณ  
 2.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 2.2.1 ขอความร่วมมือผู ้นำชุมชน/ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากแผน
หมู่บ้าน/แผนชุมชมแล้วดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นล่วงหน้า ในลักษณะของโครงการแบบสรุปเพ่ือให้มีข้อมูลเพ่ือจัดทำหนังสือขออนุญาต
ใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือพ้ืนที่ป่าอุทยานฯ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ขออนุญาตพร้อมในการดำเนินการ
ตามโครงการ 
 2.2.2 ควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการที ่จะต้องดำ เนินการใน
ปีงบประมาณนั้นซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ได้แล้ว ยังสามารถลดปัญหาใน
การโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการกลั่นกรอง
โครงการและต้องได้ข้อสรุปในส่วนของรายละเอียดโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์ จำนวนงบประมาณ ที่แน่นอน เพ่ือลด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังซึ่งจะเกิดความยุ่งยากตามมา 
 2.2.3 การแก้ไขปัญหาเรื่องการให้ความสำคัญของการจัดทำแผนนั้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหลายด้าน 
ดังนี้  
  2.2.3.1 การปลูกจิตสำนึกให้กับผู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ ่น และประชาชนในพื้นที ่ในการให้
ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์จากการจัดทำแผน 
  2.2.3.2 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้ในการจัดทำแผนแก่ผู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ ่น และ
ประชาชน โดยเฉพาะด้านระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผน และความถูกต้อง
ในการจัดทำแผน 
  2.2.3.3 ทุกครั ้งที ่มีการประชุมเกี ่ยวกับแผนหรือการจัดทำงบประมาณ ผู ้บริหารท้องถิ่น             
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเน้นย้ำถึงประโยชน์/โทษ ความสำคัญและข้อจำกัดของการจัดทำแผน รวมทั้งผลที่จะ
ตามมาเมื่อไม่ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนตามกระบวนการของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
          / 2.2.4.ผู้นำท้องที่........... 
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2.2.4 ผู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ ่นจะต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องที ่/ท้องถิ ่นก่อน                
โดยมีการจัดประชุมประชาคมในระดับชุมชน/หมู่บ้านเพื่อกลั่นกรองและสรุปปัญหา/ความต้องการที่ประชาชนใน
พ้ืนที่เสนอมา แล้วค่อยนำเสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

2.2.5 การแก้ไขปัญหาเรื่องการดำเนินการล่าช้าและลำบากของการจัดทำแผนจากภายในองค์กร เห็นควร
ให้มีผู ้ช่วยในการจัดทำเอกสารในด้านงานแผน และมีเห็นควรให้งานแผนมีลั กษณะเป็นงานเฉพาะทางมากขึ้น              
เพ่ือลดภาระงานด้านอ่ืนที่แทรกเข้ามา และให้ผู้ที่จัดทำแผนมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านแผน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการลดความล่าช้าและสามารถจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ 

 
นายวิชิต  บัตริยะ   ที่ประชุมมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  
ประธานฯ 
 
ที่ประชุม    ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติม 
 
นายวิชิต  บัตริยะ   เม ื ่อท ี ่ประช ุมไม ่ม ี เร ื ่องที ่จะเสนอเพิ ่มเต ิมผมขอปิดการประชุม               
ประธานฯ                 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และขอขอบคุณทุกท่าน                
                                     ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หวังว่าแผนงานและโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การ 
                                     บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                                     สี ่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ฉบับทบทวน                     
                                     ครั ้งที ่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นแนวทางในการแก้ ไขปัญหา                 
                                     และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตำบลเมืองลี ต่อไป 
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(ลงชื่อ)                                                          ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

                                                   
                                                       (นายพงศกร   เขื่อนคำ)                        
                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                             ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
 

 
                      (ลงชื่อ)                                                         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                 
                                                 (นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด) 

    หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                             ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
 
 
                              (ลงชื่อ)                                                           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         
                                                      (นายวีระ   เขื่อนคำ) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                               เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
      
 
                             (ลงชื่อ)                                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
                 (นายวิชิต   บัตริยะ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                               ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
 


