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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่ 2/2563 
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิชิต  บัตริยะ ประธานกรรมการ  

2 นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว กรรมการ  

3 นายมนัส  ถาธิ  กรรมการ  

4 นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเป้ียว กรรมการ  

5 นายประยูร  ใจเป้ีย กรรมการ  

6 นายศิริโชค นวลแขว่ง  กรรมการ  

7 นายสังวาลย์  คำถา กรรมการ  

8 นายจำนง  คำฤทธิ์ กรรมการ  

9 นายสำราญ  ถาลี กรรมการ  

10 นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา  กรรมการ  

11 นายสุขสันต์  ฐานะ กรรมการ  

12 นายวริทธิ์ธร  จินะแปง กรรมการ  

13 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล กรรมการ  

14 นายวีระ  เขื่อนคำ  กรรมการและเลขานุการ  

15 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด ผู้ช่วยเลขานุการ  

16 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

17    

18    

19    
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เปิดประชุม        เวลา 09.30 น. 
 
                                เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชิต  บัตริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าว
เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั ้งที ่ 2/2563 และดำเนินการประชุม                     
ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายวิชิต  บัตริยะ   1.1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประธานฯ        ขอเชิญให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงคำสั่งดังกล่าวให้ที่ประชุม  
                                   รับทราบ เชิญครับ         
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมผมขอชี้แจงประเด็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

 
 
 
 
 

                                            คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                                      ที่  084 / 2563 
                            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                                    -------------------------- 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 10 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ     
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

1.นายวิชิต  บัตริยะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          ประธานกรรมการ 
2.นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ 
3.นายมนัส  ถาธิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ          
4.นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
5.นายประยูร  ใจเปี้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
6.นายศิริโชค นวลแขว่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี           กรรมการ           
7.นายสังวาลย์  คำถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
8.นายจำนง  คำฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
9.นายสำราญ  ถาลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
10.นางเกษร  สุทธิ   ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ 
11.นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ           
12.นายสุขสันต์  ฐานะ  ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
13.นายวริทธิ์ธร  จินะแปง ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
14.นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล ผู้แทนประชาคม              กรรมการ           
15.นายวีระ  เขื่อนคำ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   กรรมการและเลขานุการ 
16.นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัดฯ              ผูช้่วยเลขานุการ             
17.นายพงศกร  เขื่อนคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ       
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ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
           (ก) อำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยเฉพาะอำนาจหน้าที ่ที ่ม ีผลกระทบ                 

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
                     (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  

          (ค) ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาประเทศ กล ุ ่มจ ังหว ัด และจ ังหว ัด โดยให ้ เน ้นดำเน ินการ                           
ในย ุทธศาสตร ์ท ี ่สำค ัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช ่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน  
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

  (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
              (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนใน
การนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น 
และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการมาประกอบการพิจารณา 

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล           
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา       
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสาน 

กับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        สั่ง  ณ  วันที่   27    เดอืน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
นายวิชิต  บัตริยะ   ขอขอบคุณทางนักวิเคราะห์ที ่ได้ช ี ้แจงคำสั ่งด ังกล่าว เรื ่องต่อไป                 
ประธานฯ                         1.2.ขอแจ้งเรื ่องการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ส.ต.อนุรักษ์  หลวงพรม  
                                      ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากร 
                                    บุคคลปฏิบัติการ ณ เทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน                 
                                      ด้วยเหตุผลส่วนตัวคือการได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว  
     1.3.ท่านนายอำเภอนาหมื ่น ได้ม ีแนวนโยบายผลักดันเร ื ่องการ              
                                    ขออนุญาตใช้ที ่ด ิน สค.1 โดยจะมุ ่งเน้นเรื ่องการขออนุญาต ที ่ด ิน สค.1                        
                                  ที่เป็นพื ้นที ่อยู ่อาศัยให้เป็นโฉนดที่ดินก่อน ถ้าผ่านก็จะผลักดันที ่ดินทำกิน              
                                        ต่อไปครับ โดยทั้งนี้ก็ต้องขอฝากทางผู้นำท้องที่และสมาชิกสภาฯ แต่ละหมู่บ้าน 
 
                / ช่วยสำรวจข้อมูลที่ดิน สค.1............. 
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                                      ช่วยสำรวจข้อมูลที ่ด ิน สค.1 ของชุมชน/หมู ่บ้านท่าน แล้วรวบรวมส่งให้               
                                     ท่านกำนัน โดยท่านกำนันจะยื่นเสนอให้อำเภอนาหมื่นเสนอต่อจังหวัดน่าน               
                                    ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ต่อไป  
                                            ทั้งนีก้็ขอให้เจ้าหน้ากองคลังที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษี 
                                       และทะเบียนทรัพย์สิน ช่วยเตรียมข้อมูลให้ผ ู ้นำท้องที ่และสมาชิกสภาฯ              
                                          ใช้ประกอบการสำรวจที่ดิน สค.1 ด้วยนะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิชิต  บัตริยะ            การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ประธานฯ                  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
     เชิญคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม 
                                        คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2563 เชิญครับ 
 
ที่ประชุม    ได ้ตรวจบ ันท ึกรายงานการประช ุมฯ เป ็นเวลาอ ันสมควรแล้ว                   
                                       ไม่มีข้อแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ  
 
นายวิชิต  บัตริยะ   ลำดับถัดไปผมจะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองบันทึกรายงานการประชุม
ประธานฯ                    เชิญที่ประชุมลงมติครับ 
 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 10.10 น.) 
     1.เห็นชอบ 13 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ -  เสียง 
     3.งดออกเสียง - เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิชิต  บัตริยะ   ไม่มี 
ประธานฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิชิต  บัตริยะ   4.1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)                
                                      พ.ศ.2559 เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้ชี ้แจงระเบียบ 
                                         ดังกล่าวเชิญครับ  

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
                                       “ข ้อ ๒๖ (1) คณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดทำแผนพัฒนาท ้องถิ่น                       
                                      รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  
                                          ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่                  
                                        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

                   / เสนอคณะกรรมการพัฒนา.......... 
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                                        เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา     
                                       ร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  
                                        ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ประกาศ  
                                       เพ ื ่อให ้ประชาชนในท ้องถ ิ ่นทราบโดยท ั ่ วก ันแล ะต ้องป ิดประกาศไว้                            
                                    อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ    
                                      ภายในสามสิบว ันน ับแต่ว ันที ่ประกาศใช ้งบประมาณรายจ ่ายประจำปี  
                                      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน  
                                          และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐว ิสาหกิจหรือ 
                                     หน่วยงานอื ่นๆ ที ่ต ้องดำเน ินการในพื ้นที ่องค ์กรปกครอง ส ่วนท้องถิ่น                       
                                       ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน  
                                      เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 

นายวิชิต  บัตริยะ   สำหรับเรื ่องที่ผมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ ่มเติมคือเรื ่องขอความ
ประธานฯ                          ร่วมมือในการรณรงค์และร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสีดำ 
                                      จะต้องไม่มีการเลี้ยงอาหาร และของว่าง เช่นน้ำหวานหรือลูกอม ขนมขบเคี้ยว  
                                      นอกจากนี้การช่วยกันเก็บขยะบริเวณคลองถมหลังการขายสินค้าทุกๆวันเสาร์             
                                         ก็ขอความร ่วมมือเก ็บขยะอย่าทิ้ งเร ี ่ยราด สำหร ับการจ ัดกิจกรรมหรือ                                        
                 การเลี้ยงรับรองถ้าเป็นข้าวกล่อง ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดงานใช้กล่องชานอ้อย                  
                              แทนกล่องโฟมนะครับ  

นายจำเนียร  มาอ่ิน   การแก้ไขปัญหากขยะในการจัดงานโดยเฉพาะงานที่ชุมชน/หมู่บ้าน             
สมาชิกสภาฯ ม.6                 เป็นคนจัดขึ้น เช่นงานสีดำหรืองานมงคลต่างๆ ต้องทำความเข้าใจกับแม่บ้าน                
                                    แต่ละหมู่บ้าน เพราะแม่บ้านมักอยากจัดให้มีอาหารและของกินรับรองงานต่างๆ 
                                    เหล่านั ้นกับแขกผู ้เข ้าร ่วมงาน ถ้าหารือให้แม่บ ้านแต่ละหมู ่บ ้านเข ้าใจ                       
                                     น่าจะลดปัญหาขยะตามแนวนโยบายที่ท่านนายกฯ กล่าวมาได้ 

นางวาสนา  จันอูน   สำหรับเรื ่องแนวทางการจัดการปัญหาขยะดิฉันเสนอว่าต้องหารือ
สมาชิกสภาฯ ม.1            ร่วมกับ เจ้าหน้าที ่ รพสต.เมืองลี เพราะเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับสุขอนามัย                
                                   ของประชาชนด้วยค่ะ  

นายวิชิต  บัตริยะ   สำหรับเรื่องปัญหาขยะนี้ผมจะนำเข้าไปหารือเพ่ิมเติมตอนประชุมสัญจร
ประธานฯ                         ประจำเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   เรียนท่านประธานฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงปัญหา
สมาชิกสภาฯ ม.4              เรื่องการเก็บขยะที่คลองถมทุกวันเสาร์ ในฐานะสมาชิกสภาฯ และในฐานะพ่อค้า 
                                        ที่ได้นำสินค้าไปขาย กล่าวคือทางพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้าไปขายทุกคนช่วยกัน   
                                       เก็บขยะใส่ถุงขยะเรียบร้อย แต่เนื ่องด้วยบริเวณดังกล่าวมีสุนัขจำนวนมาก               
                                   และสุนัขเหล่านี้มักจะคุ้ยขยะเรี่ยราดเพ่ือหาเศษอาหาร ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่ 
                                      ดังกล่าวเป็นที่โล่งแจ้งเวลามีลมพัดก็ยิ ่งทำให้เศษขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติก  
                                     กระจัดกระจายเรี ่ยราดไปหมด ที ่เป ็นแบบนี ้ เป ็นเพราะว่าเจ ้าของที ่ดิน                        
                                       และผู้ที่มีหน้าที่ในการเก็บขยะไม่รีบมาเก็บขยะไปทิ้งในหลุมหรือนำไปจัดการ  
                                      โดยเร็วจึงทำให้เกิดเหตุการดังกล่าวขึ้นครับ   

                       / นายวิชิต.......... 
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นายวิชิต  บัตริยะ   ยังไงก็ต้องขอฝากทางท่านกำนันได้ประสานกับเจ้าของที่ดินคลองถม            
ประธานฯ                        ได้เก็บขยะโดยเร็วด้วยนะครับ ซึ่งแนวทางการจัดการปัญหาขยะคงต้องนำเข้า              
                                      ที่ประชุมสัญจรประจำเดือนและต้องบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกันถึงจะแก้ไข 
                                    ปัญหาขยะของพ้ืนที่ตำบลเมืองลีได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายวิชิต  บัตริยะ           5.1.การพิจารณาอนุมัติร ่างแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วน                 
ประธานฯ                            ตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบาย             
                                  และแผนปฏิบัติการได้นำเสนอร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2564 ให้ที่ประชุม            
                                 ได้พิจารณาเชิญครับ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนท่านประธานฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        ประชุมทุกท่าน ในลำดับถัดไปผมขอนำเสนอร่างแผนการดำเนินงานประจำปี   
                                   งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
     ร่างแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
เค้าโครงแผนดำเนินงาน 

1.ปก      
2.ประกาศ 
3.คำนำ 
4.สารบัญ 
5.ส่วนที่ 1 บทนำ 

5.1.บทนำ   
5.2.วัตถุประสงค์ 
5.3.ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
5.4.ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน  
5.5.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 

6.ส่วนที่ 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

แบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) ปี 2564 
ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน   ม ีจำนวน 215 โครงการ งบประมาณ              

191,630,000 บาท 
-ปี 2564 ดำเนินโครงการทั้งหมด รวม 18 โครงการ 25,943,000 บาท 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์  จำนวน 104 โครงการ                                 
จำนวนเงิน 34,612,600 บาท 

-ปี 2564 ดำเนินโครงการทั้งหมด รวม 9 โครงการ งบประมาณ 920,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ                 
7,687,940 บาท 

-ปี 2564 ดำเนินโครงการทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณ 1,387,232 บาท 
                   / ยุทธศาสตร์ที่ 4............... 
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  ยุทธศาสตร ์ท ี ่  4 ด ้านการพัฒนาศ ิลปะ ว ัฒนธรรม จาร ีตประเพณีและภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่น                               
จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 975,000 บาท 

-ปี 2564 ดำเนินโครงการทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณ 365,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ท ี ่ 5 ด ้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อมและพลังงาน                             
จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 6,910,000 บาท 

-ปี 2564 ดำเนินโครงการทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณ 70,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ท ี ่  6 ด ้านการบริหารจัดการและการบร ิการ  จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ                  
6,046,000 บาท 

-ปี 2564 ดำเนินโครงการทั้งหมด 14 โครงการ จำนวนเงิน 3,398,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 640,000 บาท 

-ปี 2564 ดำเนินโครงการทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 
       รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จะใช้มีโครงการทั้งสิ้น 485 โครงการ งบประมาณ 248,501,540 บาท 

-ปี พ.ศ.2564 ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 74 โครงการ งบประมาณ 32,283,232 บาท 
สรุปบัญชีครุภัณฑ์ มีจำนวนทั้งหมด 62 รายการ งบประมาณ 8,691,200 บาท 

-ปี พ.ศ.2564 ดำเนินการจัดซื้อท้ังสิ้น 11 รายการ งบประมาณ 1,302,800 บาท 
แบบบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) ปี 2564 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

แผนงานที่ 1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 
1.โครงการปร ับปร ุงถนน คสล.ภายในหมู ่บ ้าน หม ู ่ท ี ่  1 งบประมาณ 250 ,000 บาท              

ดำเนินการ เมย-สค. 64 
2.โครงการปร ับปร ุงถนน คสล.ภายในหมู ่บ ้าน หม ู ่ท ี ่  4 งบประมาณ 250 ,000 บาท           

ดำเนินการ เมย-สค. 64 
3.โครงการก ่อสร ้างถนน คสล.ภายในหมู ่บ ้าน หม ู ่ท ี ่  2 งบประมาณ 200 ,000 บาท                

ดำเนินการ เมย-สค. 64 
4.โครงการก ่อสร ้างถนน คสล.ภายในหมู ่บ ้าน หม ู ่ท ี ่  7 งบประมาณ 300 ,000 บาท                

ดำเนินการ เมย-สค. 64 
       5.โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 งบประมาณ 17,000 บาท ดำเนินการ  พย 
63-มีค.64 

6.โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมวางเรียงหินกล่องลวดตาข่าย ถนน
สายนาหมอ-วังน้ำเย็น บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 143,000 บาท ดำเนินการ พย 63-มีค.64 

7.โครงการปรับปรุงไหล่ทางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูพร้อมวางเรียงหิน                   
ในกล่องลวดตาขาย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 20,000 บาท ดำเนินการ พย 63-มีค.64 

8.โครงการปรับปรุงไหล่รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูพร้อมวางเรียงหินในกล่อง  
ลวดตาข่าย บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 93,000 บาท ดำเนินการ พย 63-มีค.64 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางโดยวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 181,000 บาท  ดำเนินการ พย 63-มีค.64 

10.โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ ้านป ่าซาง หมู่ ท ี ่  2 งบประมาณ                
69,000 ดำเนินการ พย 63-มีค.64 

 
 
            / 11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม............. 
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11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายหลัก            
สายนาคา-น้ำแขว่ง งบประมาณ 22,710,000 บาท ดำเนินการ เมย.-สค.64 

รวม 11 โครงการ 24,233,000 บาท 
แผนงานที่ 1.2.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

1.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 7 หมู่บ้าน งบประมาณ 60,000 บาท 
ดำเนินการเมย.-สค.64 
   2.โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 งบประมาณ 250 ,000 บาท ดำเนินการ                  
เมย.-สค.64 

               3.โครงการขุดบ่อน้ำตื ้น บ้านนาหมอ หมู ่ท ี ่  3 งบประมาณ 250 ,000 บาท ดำเนินการ             
    เมย.-สค.64 
         4.โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 250 ,000 บาท  
    ดำเนินการ เมย.-สค.64 
               5.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) หมู ่ที ่ 1 งบประมาณ 200 ,000 บาท ดำเนินการ                 
   เมย.-สค.64 
               6.โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง อบต.เมืองลี งบประมาณ 500 ,000 บาท ดำเนินการ     
    เมย.-สค.64 
               7.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู ่ท ี ่  5 งบประมาณ 200 ,000 บาท ดำเนินการ                  
     เมย.-สค.64 
        รวม 7 โครงการ งบประมาณ 1,710,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
      1.โครงการซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียนบริเวณลำน้ำแขว่ง บ้านป่าซาง หมู ่ที ่ 2 งบประมาณ  
    250,000 บาท ดำเนินการ พย.63-มีค.64 
        2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ บ้านนาม่วง หมู ่ที ่ 7 งบประมาณ 250 ,000 บาท 
ดำเนินการ พย.63.-มีค.64 
          3.โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งป่าหก ทุ่งตีนชัน บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการ พย.63.-มีค.64 
          รวม 3 โครงการ งบประมาณ 700,000 บาท 
แผนงานที่ 2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1.โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี งบประมาณ 150,000 บาท ดำเนินการ พย.63 
นายวิชิต  บัตริยะ   สำหรับสถานที่จัดงานจะเป็นสวนสักด้านข้าง อบต.เมืองลี ผมจะเข้าไป
ประธานฯ                          หารือกับเจ้าของสถานที่เองนะครับถ้าได้คำตอบอย่างไรจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                                      เพ่ือเตรียมการจัดโครงการดังกล่าว 
     ลำดับถัดไปผมจะขอมอบหมายให้รองมนัส เป ็นประธานในการ  
                                    ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป เนื ่องด้วยผมจะต้องเดินทางไปประชุม               
                                    หัวหน้าส่วนราชการที่อำเภอนาหมื่นนะครับ ขอให้นักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการ 
                                    นำเสนอต่อไป เชิญครับ 
 
 
                 / นายพงศกร............ 
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นายพงศกร  เขื่อนคำ   รับทราบครับ ลำดับถัดไป 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

         2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน (ฝึกอาชีพ) งบประมาณ 20 ,000 บาท 
ดำเนินการ พย.63-สค.64 
           3.โครงการเสริมสร้างความมั ่นคงทางอาหารและการเกษตร งบประมาณ 10 ,000 บาท 
ดำเนินการ พย.63-สค.64 

นายมนัส  ถาธิ    สำหรับโครงการเสริมสร้างความมั ่นคงทางอาหารและการเกษตร                  
ประธานฯ               ขอเชิญกำนันตำบลเมืองลี เจ้าหน้าที ่โครงการหลวง และที่ประชุมได้หารือ                
                                    แนวทางการจัดโครงการดังกล่าว 
ที่ประชุม    ได้หารือจนเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้ 
นายจำนง  คำฤทธิ์   สำหรับโครงการดังกล่าวเราจะให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
กำนันตำบลเมืองลี                   และขอให้โครงการหลวงฯ เข้าร่วมด้วยพร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุน 
                                    ประชาชนที่เข้าร่วมครับ 
นายธวัชชัย  ยะอ่ิน   รับทราบครับผมในฐานะเจ้าหน้าที ่โครงการหลวงฯ จะสนับสนุน                 
เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ       เมล ็ดพ ันธ ุ ์พ ืชโดยเฉพาะเมล ็ดพ ันธ ุ ์พ ืชฤด ูหนาวจะได ้ทำให ้ประชาชน                       
                                     มีเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกให้สอดคล้องกับโครงการเสริมสร้างความมั่นคง 
                                         ทางอาหารและการเกษตรครับ 

          รวม 3 โครงการ งบประมาณ 180,000 บาท 
แผนงานที่ 2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
         1.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านอุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาหมื่น งบประมาณ 
15,000 บาท ดำเนินการ มค.-มีค.64  

รวม 1 โครงการ งบประมาณ 15,000 บาท 
นายจำนง  คำฤทธิ์   สำหรับโครงการการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านอุดหนุนที่ว่าการ
กำนันตำบลเมืองลี            อำเภอนาหมื่นนั้น ผมจะอาสานำเรื่องนี้ไปหารือกับทางที่ว่าการอำเภอนาหมื่น 
                                     เพื่อให้เขียนโครงการขอเงินอุดหนุนให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีเงินสำหรับสนับสนุน  
                                  ชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าวด้วย เพราะที่ผ่านมา  
                                     ชุมชน/หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้งบประมาณของตนเองในการจัดงาน 
                                    และเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางที ่ไกลมากจากตำบลเมืองลี ถึงสะพาน  
                                     พัฒนาภาคเหนือ ระยะทางไปกลับไม่ต่ำกว่า 200 กิโลเมตร ผมหวังว่าที่ว่าการ                  
                                        อำเภอนาหมื่นจะพิจารณาเห็นชอบด้วยครับ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ครับสำหรับการเพิ ่มเง ินอุดหนุนที ่ว ่าการอำเภอนาหมื ่นนั ้นถ้ามี                
นักวิเคราะห์นโยบายฯ         ความคืบหน้าอย่างไรรบกวนท่านกำนันแจ้งให้เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้อง               
                                        เขียนโครงการเข้ามาโดยระบุสาระสำคัญ และงบประมาณที่ต้องการด้วยนะครับ  
                                      ผมจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา อบต.เมืองลี 5 ปี  
                                     ต่อไปครับ          
     แผนงานที่ 2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 

           1.โครงการส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวตำบลเมืองลี 1 โครงการ งบประมาณ 15 ,000 บาท      
ดำเนินการ พย.63-สค.64  
           รวม 1 โครงการ งบประมาณ 15,000 บาท 

 
                     / แผนงานที่ 2.8............... 
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แผนงานที่ 2.8.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
            1.โครงการขยายผลโครงการป ิดทองหล ั งพระส ืบสานแนวพระราชดำร ิบ ้ านน ้ำ อูน                  
งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการ พ.ย.63 – สค.64  

รวม 1 โครงการ งบประมาณ งบประมาณ 10,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แผนงานที่ 3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
        1.โครงการบร ิหารจ ัดการศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก งบประมาณ 10 ,000 บาท ดำเน ินการ                
พย.63-สค.64  
              2.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด ็ก ศพด. งบประมาณ 5 ,000 บาท ดำเนินการ              
พย.63-สค.64  
           3.โครงการสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายการบร ิหารสถานศึกษา งบประมาณ 209 ,550 บาท                 
ดำเนินการ  พย.63-มีค.64 
          4.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื ้นที ่ตำบลเมืองลี 
งบประมาณ 460,000 บาท ดำเนินการ พย.63-มีค.64 
            5.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 286,682 บาท ดำเนินการ พย.63-มีค.64 
                6.โครงการปรับปรุงภูม ิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็ก งบประมาณ 10 ,000 บาท ดำเนินการ             
พย.63-มีค.64 
            รวม 6 โครงการ งบประมาณ 981,232 บาท 
แผนงานที่ 3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
            1.โครงการตรวจสุขภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 3 ,000 บาท ดำเนินการ                 
เมย.-มิย.64 
             2.โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ 
งบประมาณ 5,000 บาท ดำเนินการ ตค.-ธค.63 
              3.โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการ 
มค-สค.64 
                4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการ 
มค-สค.64 
               5.โครงการสัตว ์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุน ัขบ้าฯ งบประมาณ 25 ,000 บาท 
ดำเนินการ มค-สค.64 
               6.โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด ้านสาธารณสุข  หมู ่ท ี ่  1-7 งบประมาณ             
140,000 บาท ดำเนินการ มีค.-สค.64 
             รวม 6 โครงการ งบประมาณ 193,000 บาท 

นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา   ขอสอบถามว ่ า เท ่ าท ี ่ ส ั ง เ กตจากร ่ า งแผนการดำ เน ิ น งานปี                       
เจ้าหน้าที่ รพสต.เมืองลี            2564 ไม่มีการตั ้งงบประมาณให้กับโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไวรัส                
                                     โควิท-19 ไว้เลย ทั้งนี้โรคไวรัสโควิท-19 ยังคงระบาดอยู่ จึงขอสอบถามประเด็น 
                                        การดำเนินการและใช้งบประมาณเพ่ือรองรับโรคไวรัสโควิท-19 ด้วยค่ะ  
นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไวร ัสโคว ิท -19 ผมได้นำ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ          บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
                                     (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563ไปแล้วครับ 
 
                  / แต่สำหรับการตั้งโครงการ.............  
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                                     แต่สำหรับการตั้งโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ในส่วนนี้ 
                                      เป็นไปตามแนวทางการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สำหรับการตั้งงบประมาณ 
                                     รองรับโรคไวรัสโควิท-19 ผมขอเชิญทางหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ได้ชี ้แจง 
                                          รายละเอียดให้ทราบต่อไปครับ 
 
นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  เร ียนผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่าน ด ิฉ ันในฐานะหัวหน้าสำนักงาน                
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ            ปลัดฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับโรคติดต่อ และโรคระบาด 
                                         ดังกล่าว โดยการที ่เราไม่ได้ตั ้งโครงการไว้โดยตรงเนื ่องด้วยภายในประเทศ                 
                                       และในพื ้นที ่ของเราไม่ม ีการติดเช ื ้อโ รคไวรัสโควิท-19 ดิฉ ันจึงได้หารือ                
                                   กับคณะผู้บริหารและทางท่านปลัดฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ เห็นควรให้  
                                     ใช้เงินสำรองจ่ายในการดำเนินการแทนถ้าเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอก็สามารถ 
                                          โอนงบประมาณมาเพิ่มได้ และถ้ายังไม่พออีกก็สามารถขออนุมัติใช้เงินสะสม  
                                     ต่อไปค่ะ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ขอขอบคุณการช ี ้แจงจากหัวหน ้าสำน ักงานปล ัดฯ ด ้วยนะครับ                  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ          ลำดับถัดไปผมจะขอนำเสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อไป 
 

      แผนงานที่ 3.3.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
            1.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการ มค.-สค.64 
                2.โครงการส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนก ิจกรรมเด ็กและเยาวชนตำบลเม ืองลี  งบประมาณ                   
40,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
           รวม 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   ผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ             และเยาวชนตำบลเมืองลี ในส่วนนี้จะมีกิจกรรมย่อยสองกิจกรรมด้วยกันนั่นก็คือ  
                                       1.กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และ2.กิจกรรมการจัดการแข่งขันเมืองลีคัพ                
                                     ครั้งที่ 2  

แผนงานที่ ๓.๔.การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และจริยธรรม     
      1.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี งบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
         2.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักในการอ่าน งบประมาณ 6,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
          3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน งบประมาณ 10 ,000 บาท ดำเนินการ                  
พย.63-สค.64 

รวม 3 โครงการ งบประมาณ 66,000 บาท 
     แผนงานที่ 3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

1.โครงการป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหายาเสพต ิด  งบประมาณ  15,000 บาท ดำเน ินการ                        
พย.63-สค.64 

นายจำนง  คำฤทธิ์   ผมขอสอบถามเกี ่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               
กำนันตำบลเมืองลี              จะดำเนินโครงการตามแนวทางใดครับ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   โดยภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           การอบรมให้ความรู้ การสำรวจและติดตามผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ   
                                     และรายได้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วครับ 
 
                                                / นายจำนง........ 
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นายจำนง  คำฤทธิ์   เท่าที่ผมทราบมาทางจังหวัดน่านได้กำชับให้อำเภอประสานงานกับ
กำนันตำบลเมืองลี                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน/หมู่บ้านให้ช่วยกันบำบัดและส่งเสริม 
                                          อาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติด โดยจะเน้นการลงพื้นที่เข้าถึงผู้ติดยาเสพติดพร้อมทั้ง 
                                      สร้างภูมิค ุ ้มกันและความเข้าใจ โดยทั้ งนี ้หน่วยงานหลักจะเป็นที ่ว ่าการ                  
                                       อำเภอนาหมื่น ร่วมกับผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
                                         จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนครับ 
นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา   ดิฉ ันขอเพิ ่มเติมประเด็นการดำเนินการลงพื ้นที ่ด ้านการป้องกัน                 
เจ้าหน้าที่ รพสต.เมืองลี         และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตำรวจและที่ว่าการอำเภอนาหมื่นจะมีนโยบาย              
                                     ไม่เน้นจับกุมผู ้ต ิดยาเสพติดแต่จะเน้นการติดตามและสร้างความเข ้าใจ                  
                                      เป็นวิธีแบบละมุนละม่อมโดยตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพสต.จะต้องมี 
                                        ส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวโดย รพสต.จะเป็นศูนย์กลางในการอบรม             
                                       และบำบัดผู้ติดยาเสพติดค่ะ  
นายมนัส  ถาธิ    ถ้าเป็นเช่นนั้นผมขอฝากทางสำนักงานปลัดเขียนรายละเอียดโครงการ
ประธานฯ                         ให้สอดคล้องกันกับแนวทางการดำเนินการด้านยาเสพติดกับทางที ่ว่ าการ              
                                      อำเภอนาหมื่น รพสต.เมืองลี ผู ้นำท้องที่และตำรวจ เพื่อเป็นการบูรณาการ  
                                     โครงการกันนะครับ เชิญนักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการรายงานต่อไปครับ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ครับ สำหรับโครงการต่อไปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
              2.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลเมืองลี ต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 60 ,000 บาท    
      ดำเนินการ ธค.63-มค.64 
        รวม 2 โครงการ งบประมาณ 75,000 บาท 
       แผนงานที่ 3.7.การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย     
          1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู ้ส ูงอายุและผู ้พิการ  งบประมาณ 15,000 บาท ดำเนินการ                    
      พย.63-สค.64        
           2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน งบประมาณ 7,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
            รวม 2 โครงการ งบประมาณ 22,000 บาท  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4.1 การอนุร ักษ์ ฟื ้นฟู สนับสนุน ส ่งเสร ิมและบูรณาการด้านศิลปะว ัฒนธรรมจารีตประเพณี                         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      1.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 10,000 บาท ดำเนินการ มิย.-กค.64 
             2.โครงการประเพณีวันสงกรานและวันผู้สูงอายุ 35,000 บาท ดำเนินการ เมย.64 
นายมนัส  ถาธิ    สำหรับปีนี้โครงการประเพณีวันสงกรานและวันผู้สูงอายุ จะดำเนินการ  
ประธานฯ                 ที่อบต.เมืองลี โดยให้ทุกหมู่บ้านมาเข้าร่วมนะครับ โดยก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมา             
                                       อบต.เมืองลี ได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้หมู ่บ้านไปจัดงานเองปรากฏว่า                 
                                       ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นพ้องต้องกัน              
                                      ให้จัดร่วมกันที่ อบต.เมืองลี เหมือนปีที่ผ่านๆมาครับ 
                3.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน 10,000 บาท ดำเนินการ มค.-มีค.64 
             4.โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว 30,000 บาท ดำเนินการ พย.63-มค.64 
            5.โครงการบรรพชาสามเณร-อุปสมบทพระภิกษุภาคฤดูร ้อน  5 ,000 บาท ดำเน ินการ                         
        มีค.-เมย.64 
                         / 6.โครงการสนับสนุน............ 
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                  6.โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี  20,000 บาท ดำเนินการ                
          ตค.63-กย.64 
นายมนัส  ถาธิ    ผมขอชี ้แจงรายละเอียดโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนา                   
ประธานฯ                   และว ัฒนธรรม ประเพณี ว ่าภายในโครงการดังกล ่าวจะมีก ิจกรรมย่อย                         
                                      3 กิจกรรม อันได้แก่ 1.กิจกรรมงานนมัสการพระธาตุเมืองลี ศรีน ้ำอูน                        
                                    ณ ว ัดบ้านน้ำอ ูน หมู ่ท ี ่  1 2.ก ิจกรรมงานนมัสการพระธาตุนาคายี ่ เป็ง                        
                                      ณ วัดบ้านนาคา หมู่ที่ 4และ3.กิจกรรมไหว้สาผาช้าง ณ ผาช้าง บ้านนาหมอ   
                                      หมู่ที่ 3 โดยการเขียนโครงการและรับผิดชอบโครงการจะเป็นสภาวัฒนธรรม  
                                       ตำบลเมืองลี เขียนโครงการมาขอรับการสนับสนุนจาก อบต.เมืองลี นะครับ 
  
                 7.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น 5,000 บาท ดำเนินการ เมย.64 
            8.โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองตำบลเมืองลี 250,000 บาท ดำเนินการ เมย.-สค.64  
                รวม 8 โครงการ งบประมาณ 365,000 บาท 
นายมนัส  ถาธิ    สำหรับโครงการก่อสร้างศาลหลักเม ืองตำบลเมืองลี โครงการนี้                   
ประธานฯ                           การก่อสร้างเป็นหน้าที ่หลักของกองช่าง อบต.เมืองลี ครับ สำหรับวัสดุ                     
                                         ในการก ่อสร ้างเสาหล ักเมื องล ี  ผมได ้ไปหาร ือก ับผ ู ้ม ีความร ู ้ ในด ้านนี้                         
                                         และได้ร ับคำแนะนำให้ใช้ไม้จากต้นสารภีมาทำเป็นเสาหลักเมืองนะครับ                 
                                       จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นก่อน 
 
    5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
        ๕.๑.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม              
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ 
              1.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 30,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
นายสำราญ  ถาลี    เร ียนที ่ประชุมสำหรับโครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเร ือน                 
ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.5           ผมเสนอให้มีการอบรมให้ความรู้และแจกถังขยะ สำหรับประชาชนตำบลเมืองลี  
                                     เพื่อให้ประชาชนขุดหลุมขยะและใช้ถังขยะในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน  
                                         ของตนเองทุกครัวเรือน น่าจะช่วยลดปัญหาขยะในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีได้อย่างมาก 
นายชาติรณรงค์  อินดีเพชร  ผมเห็นด้วยกับแนวคิดของทางผู ้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.5 นะครับ 
สมาชิกสภาฯ ม.3 
นายจำนง  คำฤทธิ์   เรื่องการจัดการปัญหาขยะผมเสนอให้นำเข้าหารือเพิ่มเติม ณ ที่ประชุม
กำนันตำบลเมืองลี                  สัญจรประจำเดือนครั ้งถัดไปนะครับ เพราะจะได้มีประชาชน และผู ้มีส่วน  
                                    เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือกันด้วย 
นายมนัส  ถาธิ    ผมเสนอให้ รพสต.เมืองลี นำเอาโครงการอาหารปลอดภัยมาดำเนินการ
ประธานฯ                        อีกครั้งนะครับ 
นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  สำหรับการขุดหลุมขยะเล็กๆแล้วใส่ถังขยะครอบลงไปตามแนวทาง             
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ            การกำจัดขยะเปียกภาคครัวเรือนนี ่สามารถกระทำได้ และทำได้ง่ายด้วยค่ะ               
                                         อีกทั ้งยังเป็นแนวทางที ่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์กรปกครอง                     
                                       ส่วนท้องถิ ่นดำเนินการอยู ่แล ้ว แต่ถ ้าเป็นการขุดหลุมทิ ้งขยะขนาดใหญ่                            
                                        น่าจะกระทำไม่ได้เพราะอบต.เมืองลี ไม่มีรถขนขยะ ไม่มีงบประมาณในการ 
 
         / จัดเก็บขยะภาคครัวเรือน............... 
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                                       จัดเก็บขยะภาคครัวเรือนและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการขยะเหล่านั้นด้วยค่ะ  
                                        และที ่สำค ัญท ี ่ส ุดค ือพ ื ้นท ี ่ตำบลเม ืองล ี  เป ็นพ ื ้นท ี ่ป ่ าสงวนแห ่งชาติ                              
                                         การขุดหลุมขยะขนาดใหญ่จะต้องขออนุญาตทางอธิบดีกรมป่าไม้ฯ ก่อนจึงขอ  
                                      ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน 
นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา   สำหรับโครงการอาหารปลอดภัยนั้น เราได้ดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ 
เจ้าหน้าที่ รพสต.เมืองลี           โดยเฉพาะวัสดุในการบรรจุอาหารเราก็จะเน้นอบรมและส่งเสริมให้ประชาชน             
                                     งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม                
                                         เช่น ใช้ใบตองห่ออาหาร ใช้กล่องกระดาษ ใช้กระติ๊บข้าว เป็นต้น 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมสำหรับประเด็นการขุดหลุมและติดตั ้งถังเพื ่อกำจัด                
นักวิเคราะห์นโยบายฯ      ขยะเปียกตามที ่ท ่านผู ้ใหญ่บ้านวังน้ ำเย ็น ม.5 ได้เสนอมา จะมีล ักษณะ                     
                                        ตามภาพประกอบดังนี้ครับ  

 
     โดยการขุดหลุมและติดตั้งถังขยะดังกล่าวข้างต้นนี้ใช้พื ้นที่น้อยแต่ได้  
                           ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะสูงมากๆ แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับ  
                                       เพราะอาศ ัยกระบวนการทางธรรมชาต ิ ในการจำก ัดขยะเป ียกและ                            
                                       เศษอาหารต่างๆ ทั ้งนี ้ทุกครัวเรือนสามารถขุดหลุมและติดตั้งถังขยะเองได้                   
                                        ซึ่งถ้ามีการจัดโครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือนขึ้น ทาง อบต.เมืองลี                 
                                     ก็จะให้ความรู้ในการขุดหลุมและการติดตั้งถังขยะ การแจกถังขยะพร้อมทั้ง  
                                      วิธีการกำจัดขยะในลักษณะอ่ืนๆ ด้วยครับ 
 
 
 
                              / นางสาวปรียกาญ............ 



16 
 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะนั ้นตรงเน ้นไปที ่การสร ้างจ ิตสำนึก                     
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ   ของประชาชนในการกำจัดขยะก่อนค่ะ ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่  
                                       ตำบลเมืองล ี ได้อย่างย ั ่งย ืน ในส่วนของขยะอันตรายก็ขอความร่วมมือ                      
                                       ให้ประชาชนบรรจุใส่ถุงและมัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วนำมาทิ้ง ณ ตู้เก็บขยะ  
                                        อันตรายที่ อบต.เมืองลี นะคะ ซึ่ง อบต.เมืองลี จะนำเอาขยะอันตรายดังกล่าวไป 
                                      ให้เทศบาลเมืองน่าน เข้าสู่กระบวนการจัดการขยะต่อไป 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมเห ็นด ้วยก ับการจ ัดการอบรมให ้ความร ู ้และปล ูกฝ ังแนวคิด                     
ประธานสภาฯ               เร ื ่องการกำจัดขยะและทิ ้งขยะให้ถ ูกที ่ นอกจากนี ้เร ื ่องการแจกถังขยะ                   
                                      เพื ่อให้ประชาชนนำไปขุดและติดตั ้งเพื ่อกำจัดขยะเปียกส่วนนี ้ผม เห็นด้วย              
                                     อย่างยิ่งครับ เพราะจะทำให้ประชาชนได้มีถังขยะดังกล่าวโดยทั่วกัน 
นักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการนำเสนอต่อ......................        
                2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                 
        สยามบรมราชกุมารี 30,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
                  รวม 2 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท 
        5.3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1.โครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน งบประมาณ 10 ,000 บาท ดำเน ินการ                     
       กพ.-เมย.64 
นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ผมขอสอบถามว่าโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว
ประธานสภาฯ                   สามารถนำมาเป็นงบประมาณสำหรับการจัดทำแนวกันไฟได้หรือไม่ครับ 
นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด          ในส ่วนโครงการน ี ้จะเน ้นไปที ่การอบรมให ้ความร ู ้และรณรงค์                       
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ           เพื ่อการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันค่ะ รวมทั ้งการจัดซื ้อจ ัดหา                         
                                       วัสดุอปกรณ์เครื่องเป่าและเครื่องมืออื่นๆสำหรับการดับไฟป่าและการจัดทำ               
                                     แนวกันไฟป่า โดยในปีต่อไปจะมีการเพ่ิมเงินงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว 
                                        นี้มากขึ้นค่ะ  
            รวม 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 
นักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการนำเสนอต่อ......................   
         6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
      6.1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
     1.โครงการงานรัฐพิธ ีเก ี ่ยวกับสถาบันพระมหากษัตร ิย ์อ ุดหนุนที ่ว ่าการอำเภอนาหมื่น                      
      อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ 40,000 บาท ดำเนินการ ตค.63-กย.64 
               2.โครงการสนับสนุนท่อ PVC และสาย PE แบบคละขนาด งบประมาณ 120,000 บาท   
        ดำเนินการ พย.63-เมย.64 
                  รวม 2 โครงการ งบประมาณ 160,000 บาท 
        6.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
           1.โครงการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย  งบประมาณ 30 ,000 บาท ดำเน ินการ                    
       ตค.63-กย.64   
               2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล งบประมาณ 20,000 บาท ดำเนินการ  
        2 ห้วง คือ ธค.63-มค.64 และ เมย.64 
 
                  / 2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ............ 
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                 3.โครงการฝ ึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภ ัยฝ่ายพลเร ือน (อปพร.) งบประมาณ               
           70,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
นายมนัส  ถาธิ    ผมขอเพิ่มเติมประเด็นโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ประธานฯ                       ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยผมได้ไปหารือกับทางนักป้องกันฯ แล้วว่าโครงการ 
                                       ด ังกล ่าวจะม ีการฝ ึกอบรม การว ัดขนาดต ัวและต ัดช ุดให ้ก ับ อปพร.                 
                                    โดยการดำเนินการน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคม 2564 ครับ 
นักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการนำเสนอต่อ......................  
              รวม 3 โครงการ งบประมาณ 120,000 บาท 
         6.3.พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
             1.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 60 ,000 บาท ดำเนินการ      
        พย.63-มิย.64 
              รวม 1 โครงการ งบประมาณ 60,000 บาท 

6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 
            1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครอง             
          ส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 10,000 บาท ดำเนินการ ตค.63-กย.64 
               2.โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพการปฏิบ ัต ิงานสำหรับบุคลากร                 
          งบประมาณ 150,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
                  3.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย งบประมาณ 15,000 บาท   
         ดำเนินการ พย.63-มค.64 
           4.โครงการเล ือกต ั ้ งผ ู ้บร ิหาร และสมาช ิกสภาท ้องถ ิ ่น  งบประมาณ  300 ,000 บาท                   
       ดำเนินการ พย.63-กย.64 
              5.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ 150,000 บาท ดำเนินการ   
         มค.-สค.64 
                 6.โครงการฝึกอบรมให้ความรู ้และบูรณาการการทำงานในพื้นที ่ตำบลเมืองลี งบประมาณ  
         20,000 บาท ดำเนินการ มค.-สค.64 
                รวม 6 โครงการ งบประมาณ 645,000 บาท  
          6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื ่องจักรกลที ่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบ ร ิหาร            
ส่วนตำบลเมืองลี 
          1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า งบประมาณ 2,400,000 บาท ดำเนินการ พย.63-มีค.64 
            รวม 1 โครงการ งบประมาณ 2,400,000 บาท 
         6.6.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน 
                  1.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองลี งบประมาณ 10,000 ดำเนินการ พย.63-สค.64 
  รวม 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
                      / 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา.............. 
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        7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
      7.3.สนับสนุนให ้เก ิดความร ่วมมือแบบสหการเพื ่อสร ้างความร ่วมมือในการจ ัดการทร ัพยากร                         
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำน่าน 
            1.โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า  งบประมาณ 20,000 บาท ดำเนินการ               
        กพ.-มิย.64 
  รวม 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท  
     การจัดซื ้อครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดซื ้อในห้วงปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2564 
          1.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 42,500 ดำเนินการ พย.63-สค.64 
              2.จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 13,000 ดำเนินการ พย.63-สค.64 
                   3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one 17,000 ดำเนินการ พย.63-สค.64 
              4.จัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) 1,025,000  ดำเนินการ พย.63-มีค.64 
                   5.จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานระดับ 7-9 6,900 ดำเนินการ พย.-ธค.63 
              6.จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร 5,500 ดำเนินการ พย.-ธค.63 
                   7.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลขาว-ดำ 1๒0,000 ดำเนินการ พย.-ธค.63 
                8.จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 30,000 ดำเนินการ พย.-ธค.63 
                9.จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 3,500 ดำเนินการ พย.-ธค.63 
               10.จัดซื้อเต้นท์ 38,000 พย.-ธค.63 
                  11.จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 1,400 พย.-ธค.63 
            รวม 11 รายการ จำนวนเงิน 1,302,800 บาท 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับการนำเสนอร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ                
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            พ.ศ.2564 ก็มีรายละเอียดแต่เพียงเท่านี้ครับ  
นายมนัส  ถาธิ    ขอบคุณนักวิเคราะห์ฯ ที่ได้นำเสนอรายละเอียดร่างแผนการดำเนินงาน
ประธานฯ                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นะครับ ที ่ประชุมมีความเห็น ข้อโต้แย้ง                
                                     อ่ืนใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายมนัส  ถาธิ    ลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน
ประธานฯ                              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร             
                                     ส่วนตำบลเมืองลี ลงมติเชิญครับ 
ที่ประชุม    มติที่ประชุม (เวลา 12.15 น.) 
     1.เห็นชอบ 10 เสียง 
     2.ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     3.งดออกเสียง   1 เสียง       
 
 
 
 
 
                                           / ระเบียบวาระท่ี 6.......  



19 
 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
นายมนัส  ถาธิ    ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื ่องอื่นๆ ที่ประชุมมีเรื ่องอื่นใดจะแจ้ง
ประธานฯ                        เชิญได้เลยครับ 
นายชวลิต  รวมศิลป์   เร ียนที ่ประช ุมฯ ผมนายชวลิต  รวมศิลป์ ตำแหน่งสาธารณสุข                    
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น      อำเภอนาหมื่น ด้วยความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ รพสต.เมืองลี ที่เป็นผู้หญิงสาว              
                                       เพิ ่งจบการศึกษาและมาบรรจุใหม่ จึงขอฝากให้ท่านผู ้นำชุมชน/หมู ่บ ้าน                 
                                       ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี และเจ้าหน้าที ่ อบต.เมืองลี  
                                        ช่วยกันดูแลน้องๆด้วยนะครับ ทั้งนี้ก็เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     เรื่องต่อไปก็ต้องขอเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
                                       เราต้องเร่งคิด เร่งแก้ไข เนื ่องด้วยบางรายมีอาการติดยาเสพติดที ่หนักมาก               
                                      และเขาเหล่านั้นก็เป็นลูกหลานคนเมืองลีด้วยจึงขอให้ช่วยกันอย่าละเลยครับ 
     ส่วนเรื ่องปัญหาขยะนั้นสำหรับความคิดเห็นของผม ผมมองว่าเป็น 
                                   ปัญหาโลกแตกมันแก้แล้วมันก็มีขึ ้นมาอีกเรื ่อยๆ แต่อยู ่ที ่ว ่าเราจะช่วยกัน               
                                        บริหารจัดการให้ดีอย่างไร โดยผมของเสนอให้คัดแยกขยะภาคครัวเร ือน  
                                 หลังจากนั้นให้มีธนาคารขยะและกองทุนขยะซึ่งขยะเหล่านี้สามารถทำเงินได้               
                                        โดยเฉพาะขยะพลาสติกที ่นำมาบดอัดก่อนแล้วนำไปขายต่อให้ผู ้ร ับซื ้อขยะ                  
                                 ถ้าสนใจในองค์ความรู้เหล่านี้ก็สามารถติดต่อผมได้ ผมจะได้ติดต่อวิทยากร             
                                  มาอบรมให้ความรู้นะครับ 
     นอกจากนี้ถ้าท่านผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ  
                                        และเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.เมืองลี ต้องการติดต่อประสานงานร่วมกันก็สามารถ 
                                    ติดต่อผมได้เสมอนะครับ 
นายมนัส  ถาธิ    สำหรับการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานเทศการของดีตำบลเมืองลี   
ประธานฯ                      ประจำปี พ.ศ.2564 จะประชุมกันอีกทีวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นะครับ 
 
นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล  เรียนที่ประชุมผมมีข่าวจะแจ้งว่าวันพรุ่งนี้วันที่ 17 ตุลาคม 2563  
ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7          เวลา 15.00 น. ทางตัวแทนจากหจก.แพร่ธรรมรงค์วิทย์ จะนำเอาผ้าห่มมาแจก 
                                        จำนวน 80 ผืน โดยผมจะนำไปแบ่งปันให้ทุกหมู่บ้านจำนวนหมู่บ้านละ 10 ผืน  
                                        และสำหรับ อบต.เมืองลี อีก 10 ผืน นะครับ 
นายมนัส  ถาธิ    สำหรับการจัดงานเทศการของดีตำบลเมืองลี น่าจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ 
ประธานฯ                    ที่ 2-3 ของเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จะมีหนังสือ 
                                     เชิญทางผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน สมาชิกสภาฯ โครงการหลวงน้ำแขว่ง รพสต.เมอืงลี  
                                     และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลเมืองลี ร่วมประชุมหารือการจัดงาน  
                                       เทศกาลของดีตำบลเมืองล ีร ่วมกัน ณ ห้องประช ุมองค์การบร ิหารส ่วน                     
                                         ตำบลเมืองลีแห่งนี้นะครับ 
     ในส่วนของสถานที่จะใช้ในการจัดงานน่าจะเป็นสวนสักข้าง อบต.เมืองลี  
                                          โดยท ่านนายกฯ ได ้ ไปหาร ือก ับ เจ ้ าของท ี ่ สวนส ักข ้ าง  อบต. เม ืองลี                              
                                       แล้วได้รับอนุญาต ส่วนรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมภายในงานดังกล่าว  
                                      จะต้องหารือกันอีกทีครับ 
 
 
                        / ลำดับถัดไป................ 
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     ลำดับถัดไปขอเชิญทางตัวแทน อสม.เมืองลี ได้ช ี ้แจงการจัดรำวง               
                                        เพ่ือระดมรายได้ให้แก่ชมรม อสม.เมืองลี ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เชิญครับ 
นายศิริโชค  นวลแขว่ง   ในส ่วนของการจ ัดรำวงในงานเทศกาลของด ีตำบลเม ืองล ีนั้ น                         
สมาชิกสภาฯ ม.6                  ทางชมรม อสม.ตำบลเมืองลี จะขอเป็นเจ้าภาพในการจัดเองครับ เพราะจะได้นำ 
                                        เงินรายได้เข้าสมทบบัญชีชมรม อสม.ตำบลเมืองลี เพื่อจะได้นำเอาเงินดังกล่าว  
                                         ไปเป็นสวัสดิการให้กับ อสม.ตำบลเมืองลี โดยเฉพาะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล  
                                         หรือค่าเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆครับ ส่วนรูปแบบการจัดรำวงเราจะไม่จ้าง 
                                        คณะรำวง แต่จะใช้ทีมงาน อสม.ตำบลเมืองลี เป็นสาวรำวงแล้วให้มีการจัดดนตรี 
                                      ประกอบเอาเองเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 
นายจำนง  คำฤทธิ์   เรียนที่ประชุมผมมีงานบุญมาแจ้งให้ทราบโดยวันที่ 17 ตุลาคม 2563 
กำนันตำบลเมืองลี                 ว ัดบ ้านนาคาจะม ีงานทอดกฐ ิน ผมจ ึงขอเร ียนเช ิญทางผ ู ้ม ีจ ิตศร ัทธา                                    
                                       ได้เข้าร่วมงานทอดกฐินที่จะจัดขึ้นด้วยครับ 
     อีกเรื่องหนึ่งคือผมเห็นด้วยกับทางท่านศิริโชค ในการจัดรำวงโดยไม่ต้อง 
                                       จ้างคณะรำวงมาดำเนินการแต่จัดรำวงด้วยกำลังของคนเมืองลีเอง โดยจะทำให้ 
                                     ช ่วยลดภาระค ่า ใช ้จ ่ ายในการจ ัดงานลงไปคร ับ ในส ่วนร ูปแบบการ                            
                                     จัดนิทรรศการณ์ก็อยากให้มีการนำเสนอจุดเด่นของชุมชนตำบลเม ืองลี                       
                                       ให้มากจะได้เป็นการสร้างอัตลักษณ์และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ 
นายมนัส  ถาธิ    ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอที่ท่านกำนันได้เสนอมาครับและเห็นควร
ประธานฯ                          นำประเด็นดังกล่าวเข้าประชุมในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นี้ด้วยครับ 
นายสังวาลย์  คำถา   เรียนที่ประชุมผมยังมีความกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรค
ผู้ใหญ่บ้านน้ำแขว่ง ม.6          ไวรัสโควิท-19 โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี ที่อาจจะ 
                                          มีนักท่องเที ่ยวและผู ้เข ้าร ่วมงานจากต่างจังหวัดมาร่วมงานกันมากมาย                      
                                          จึงอยากจะฝากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ตำบลเมืองลี ช่วยกันกวดขัน 
                                         และวางมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโควิท-19 กันอย่างเต็มที่ด้วยครับ 
นายชวลิต  รวมศิลป์   ผมขอเสนอแนวทางการวางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิท -19        
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น        เบื ้องต้นนะครับ โดยข้อแรกเลยการดื ่มไม่ควรใช้แก้วเดียวกันควรใช้แก้ว                  
                                      ของตัวเอง ข้อสองควรมีทางเข้า -ออกทางเดียวและจัดให้ม ีการคัดกรอง                    
                                      โดยละเอียดด้วยการวัดอุณหภูมิและล้างมือตั้งแต่ก่อนเข้างานโดยเจ้าหน้าที่  
                                      สาธารณสุขและอสม. ข้อสามคือต้องให้ผู ้เข้าร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย 
                                     ตลอดเวลา รวมทั้งล้างมือบ่อยๆครับ ทั้งหมดก็เป็นแนวทางการป้องกันเบื้องต้น  
                                        โดยหวังว่าน่าจะช่วยป้องกันโรคไวรัสโควิท-19 ได้ดีระดับหนึ่งเลยครับ 
นายมนัส  ถาธิ    ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานฯ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายมนัส  ถาธิ    ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นจะเสนอแล้วผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้
ประธานฯ                           ครับ และขอขอบคุณที่ท่านที ่เข้าร่วมประชุมในครั ้งนี ้ และขอเชิญทุกท่าน              
                                     รับข้าวกล่องอันเป็นการเลี้ยงรับรองมื้อกลางวันด้วยครับ  
 
ปิดประชุม     เวลา  13.50 น. 
 
                                                / (ลงชื่อ).............. 
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(ลงชื่อ)                                                          ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

                                                   
                                                       (นายพงศกร   เขื่อนคำ)                        
                                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                             ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
 

 
                      (ลงชื่อ)                                                         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                 
                                                 (นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด) 

    หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                             ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
 
 
                              (ลงชื่อ)                                                           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         
                                                      (นายวีระ   เขื่อนคำ) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                               เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
   
                              (ลงชื่อ)                                                           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         
                                                 (นายภานุวัตน์   ตนัธนวรกุล) 
                                                   ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
                                   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
    
 
                             (ลงชื่อ)                                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
                 (นายวิชิต   บัตริยะ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                               ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
 
 

 


