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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่  2/2563 
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวีระ  เขื่อนคำ  ประธานกรรมการ  

2 นางกฤษณา  สุวรรณา กรรมการ  

3 นายทรงเกียรติ  กองวี กรรมการ  

4 นางปฏิญญา  เสนากูล กรรมการ  

5 นายคุ้ม  ธิมา กรรมการ  

6 นายสำราญ  ถาลี กรรมการ  

7 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล กรรมการ  

8 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด กรรมการและเลขานุการ  

9 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม     เวลา 09.30 น. 
 
 เมื ่อที ่กรรมการฯและผู ้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมแล้ว นายวีระ  เขื ่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วน                    
ตำบลเมืองลี ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทายที ่ประชุมฯและเปิดประชุมคณะกรรมการสนับส นุนการจ ัดทำแผนพัฒนา                        
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2563 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายวีระ  เขื่อนคำ   ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมที่ 1.1. ผมขอนำเรียนให้ที่ประชุมฯ
ประธานฯ         ทราบถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่ 268/2561 เรื่องแต่งตั้ง 
                                         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                   เพื ่อปฏิบัต ิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ  
                                     แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
                                     ฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 9 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
                                     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

          (1) นายวีระ  เขื่อนคำ            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประธานกรรมการ 
          (2) นางกฤษณา  สุวรรณา        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
          (3) นายทรงเกียรติ  กองวี        ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
          (4) นางปฏิญญา  เสนากูล       รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
          (5) นายคุ้ม  ธิมา         ผู้แทนประชาคมระดับตำบล   กรรมการ 
          (6) นายสำราญ  ถาลี        ผู้แทนประชาคมระดับตำบล   กรรมการ 
          (7) นายภานุวัฒน์ ตนัธนวรกุล   ผู้แทนประชาคมระดับตำบล   กรรมการ 
          (8) นางสาวปรียกาญ อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัดฯ     กรรมการและเลขานุการ 
          (9) นายพงศกร  เขื่อนคำ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   ผู้ช่วยเลขานุการ

      
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวีระ  เขื่อนคำ    การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
ประธานฯ           บริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
     ขอให้กรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                                         เมืองลี ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
                                    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม  
                                    2563 เชิญครับ หากมีข้อแก้ไข/เพิ ่มเติม/เปลี ่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งทาง 
                                        เลขานุการคณะกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขาฯ ได้เลยครับ 
ที่ประชุม                            ได ้ตรวจบ ันท ึกรายงานการประช ุมคณะกรรมการสน ับสน ุนฯ                            
                                    ครั ้งที ่ 1/2563 เป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว และไม่มีการแก้ไข/เพิ ่มเติม                    
                                      /เปลี่ยนแปลงใดๆ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
                                       ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวีระ  เขื่อนคำ             ไม่มี 
ประธานฯ 
          / ระเบียบวาระท่ี 4............ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวีระ  เขื่อนคำ   4.1.ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนา                     
ประธานฯ                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง                  
                                      (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอเชิญนักวิเคราะห์ชี ้แจงเพิ ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ  
                                         ดังกล่าวเชิญครับ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนท่านปลัดฯ เรียนคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน             
นักวิเคราะห์นโยบายฯ              ในลำดับถัดไปผมจะขอชี้แจงข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
                                      แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                                      (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานต้องดำเนินการ  
                                       ตามข้อ 26 และข้อ 27 โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
                                    1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นรวบรวม 
                              แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 
                                       ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่                 
                                   ขององค ์กรปกครอง  ส ่วนท ้องถ ิ ่น แล ้วจ ัดทำร ่างแผนการดำเน ินงาน                       
                                      เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                              2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน              
                                     แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ                  
                                   แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ว ันที ่ประกาศเพื ่อให้ประชาชน                     
                                         ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
                                3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
                               ประกาศใช ้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม  
                                     งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน  
                                   ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการ 
                                  ในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการ     
                                      จัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
     เน ื ่องด ้วยนายอำเภอนาหม ื ่นได ้อน ุม ัต ิและส ่งค ืนข ้อบ ัญญ ัติ                     
                                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                       
                                      พ.ศ.2564 ตามหนังสือที่ นน 0023.12/1145 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563                   
                                     และนายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี ได ้ประกาศใช ้ข ้อบ ัญญัติฯ                    
                                       ดังกล่าวประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
                                       1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั ้นแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ                     
                                      พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงต้องจัดทำและประกาศใช้  
                                     ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ตามที่ระเบียบกำหนดคือภายในสามสิบวัน  
                                    นั ่นเองครับ ซึ ่งเมื ่อคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                   ได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว                   
                                    ในลำด ับถ ัดไปก ็จะเป ็นการนำเสนอให ้คณะกรรมการพ ัฒนาท ้องถิ่น     
                                      พิจารณาอนุมัติ และให้นายกฯ ลงนามประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี                  
                                         พ.ศ.2564 ต่อไป 
 
 
                                    / อีกประเด็น........... 
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     อีกประเด็นที ่ผมจะขอนำเรียนให้ที ่ประชุมรับทราบคือ ประเด็นที่                  
                                     ทางท ่านนายกฯ ได ้ฝากให ้ผมนำเข ้ ามาช ี ้ แจงให ้ท ี ่ประช ุมทราบคือ                           
                                   ประเด็นเรื่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก  
                                       รูปตัวยู บริเวณบ้านน้ำอูนซึ่งช่างของ อบต.เมืองลี ได้ออกแบบและได้มอบหมาย 
                                      ให้ผู้รับเหมาดำเนินการ ตามแบบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งแบบงานก่อสร้างรางระบาย 
                                      น้ำที่ว่านั้นไม่มีฝาปิดนะครับ ซึ่งเราดำเนินการตามจำนวนเงินงบประมาณที่มี                 
                                    ซึ่งถ้ามีฝาปิดจะต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้ท่านนายกฯ ก็ได้มาปรึกษาผมว่าจะ 
                                       ดำเนินการแก้ไขอย่างไรจะให้เพิ่มเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี หรือไม่                 
                                         ซึ ่งผมจะขอชี ้แจงว่าไม่ต ้องเพิ ่มเติมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนา 5 ปี                      
                                     ของ อบต.เมืองลี ครับ เพราะในแผนโครงการดังกล่าวได้ตั้งงบประมาณไว้ถึงปี  
                                     พ.ศ.2565 ซึ่งภายในห้วงปี 2565 ถ้ามีงบประมาณทั้งจากภายใน อบต.เมืองลี  
                                       ห ร ื อ  จ า ก ห น ่ ว ย ง า น ภ าย นอก ก ็ ส าม า ร ถ ใ ช ้ โ ค ร ง ก า ร เ ด ี ย ว ก ั นนี้  
                                      เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณเพื่อนำฝาปิดมาติดตั้งรางระบายน้ำเพิ่มเติม      
                                   ได้ครับซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                               
                                  (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  1 ประจำปี  
                                       งบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 6 ลำดับที่ 6 ชื่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
                                    ภายในหมู ่บ ้าน หมู ่ท ี ่  1 ต ั ้งงบประมาณไว ้ 500 ,000 บาท ระหว ่างปี                       
                                   2562-2565 จึงขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยเฉพาะท่านผู้นำท้องที่    
                                       จะได้นำไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ได้ครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายวีระ  เขื่อนคำ            5.1.การจัดทำร่างแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประธานฯ                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการได้นำเสนอข้อมูล 
                                          โครงการเพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลเมืองลี ได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ                
                                   พ.ศ.2564 เชิญครับ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมฯ ในลำดับถัดไปผมขอนำเสนอร่างแผนการดำเนินงาน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                     
                                       โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
       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.สว่นที่ 2............. 
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                          6.ส่วนที่ 2 บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
                บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

นายพงศกร  เขื่อนคำ              ในลำดับถัดไปผมจะขอนำเสนอแบบบัญชีสร ุปจำนวนโครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ                และงบประมาณ (แบบ ผด.01) ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
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 
  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 การอนุ ร ั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 ดำเนินการจัดซื้อทั้งสิ้น 11 รายการ งบประมาณ 1,302,800 บาท 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ต่อไปจะเป็นแบบบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ปี 2564                  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ             ซึ ่งจะเป็นการแสดงรายละเอียดของแผนงานโครงการแยกตามยุทธศาสตร์  
                                  โดยจะบอกถึงชื่อโครงการ/รายการ รายละเอียดการดำเนินการ งบประมาณ  
                                   พื ้นท ี ่ดำเน ินการ หน ่วยงานร ับผ ิดชอบ ห ้วงระยะเวลาการดำเน ินการ                  
                                         มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
                             / แบบบัญชีโครงการ.......... 
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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 ู ่ที่  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 ้านป่าซาง หมู ่ท ี ่  2 งบประมาณ                
69,000 ดำเนินการ พย 63-มีค.64 

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

รวม 11 โครงการ 24,233,000 บาท 
นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมสำหรับโครงการที่ 5-11 จะเป็นโครงการที่ทางผู้บริหาร
ประธานฯ                   ได ้เสนอญัตต ิโอนเง ินและก ันเง ินงบประมาณรายจ ่ายประจำป ี 2563                         
                                     และสภาท้องถิ ่นก็ได้อนุมัติเป็นที ่เรียบร้อยแล้วโดยเป็นการใช้งบประมาณ                       
                                     ปี 2563 แต่ดำเนินการ ในปี 2564 จึงต้องนำมาบรรจุไว้ในร่างแผนดำเนินการ 
                                       ปี 2564 ด้วย เชิญนักวิเคราะห์นำเสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อไปเชิญครับ 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ขอขอบคุณท่านประธานฯที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าวครับ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ             ลำด ับต ่อไปจะเป ็นแผนงานท ี ่  1 .2 . การพ ัฒนาระบบสาธารณ ูปโภค                             
                                       และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงานที่ 1.2.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
1.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 7 หมู่บ้าน งบประมาณ 60,000 บาท 

ดำเนินการเมย.-สค.64 
                       ในส ่วนโครงการก ่อสร ้างซ ุ ้มประต ูหม ู ่บ ้านเฉล ิมพระเก ียรต ินี้                      

                       ยังเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 หมู่บ้าน อันได้แก่หมู่บ้านนาหมอ  
                            หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ครับ  

           / นายคุ้ม............. 
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นายคุ้ม  ธิมา    สำหรับซุ้มหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที ่ 3 ผมขอตอบในฐานะผู ้นำหมู่ บ้าน            
ผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3           คือจากที่ได้ประสานกับกองช่าง อบต.เมืองลี ลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะดำเนินการ                 
                                 ก่อสร้างแล้ว พบว่ามีปัญหาในด้านของพื้นที่ก่อสร้างเนื่องด้วยจุดที่จะก่อสร้าง  
                                       ซุ้มประตูนั้นเป็นจุดที่มีสายไฟแรงสูงพาดผ่าน จึงทำให้ก่อสร้างซุ้มแบบลอดไม่ได้  
                                    จึงขอสอบถามว่าถ้าจะขอสร้างซุ ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแบบไม่ใช่ซุ ้มลอด                     
                                     แต่มีลักษณะเป็นซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งทั้งสองข้างทางจะได้หรือไม่ 
นายวีระ  เขื่อนคำ   ทั้งนี้การก่อสร้างซุ้มประตูถ้าเป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติก็อาจจะไม่ต้องเป็น
ประธานฯ                   ซุ ้มแบบลอดอย่างเดียวก็เห็นจะได้ ทั ้งนี ้ก็ขอเวลาไปปรึกษาหน่วยงานอื่นๆ               
                                     และขอเวลาในการศึกษาดูข้อระเบียบ/กฎหมายก่อน แล้วเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไร 
                                   จะแจ้งให้ทางกองช่างและผู ้ใหญ่ ม.3 ทราบอีกทีเพื ่อดำเนินการนะครับ                   
                                      แต่ในส่วนของงบประมาณในการก่อสร้างซุ ้มประตูนั ้น ผมขอสอบถามทาง  
                                    ผู้ใหญ่ ม.2 ว่าบ้านป่าซาง ม.2 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเท่าไรครับ 
นายวริทธิ์ธร  จินะแปง   เรียนท่านประธานฯ สำหรับซุ้มประตูหมู่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 จะเป็น               
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2       ซุ้มแบบลอดได้ โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กองช่างกำหนดและได้ ใช้   
                                    งบประมาณ 40,000 บาท โดยประมาณครับ 
นายจำนง  คำฤทธิ์   ผมเห็นด้วยกับการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรูปแบบที่ไม่ใช่ซุ้มประตู
กำนันตำบลเมืองลี             แบบลอดได้แต่เป็นซุ ้มเฉลิมพระเกียรติตามเป้าประสงค์ที่ประชาชนในพื้นที่  
                                       ต้องการ ทั้งนี้การก่อสร้างดังกล่าวยังสามารถเลี่ยงอันตรายจากการก่อสร้างที่ใกล้ 
                                    สายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมทั ้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้หมู ่บ้านนาหมอ ม.3                      
                                   ได้มีความสวยงามมากยิ่งข้ึน  
นายวีระ  เขื่อนคำ   ทั้งนี้ก็ขอให้ทางผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ได้หารือแบบซุ้มประตูที่ต้องการกับ 
ประธานฯ                       กองช่าง ให้เป็นแบบที่ดีและสวยๆนะครับตามเหมาะสมที่งบประมาณกำหนด 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ขอขอบคุณข้อเสนอจากที่ประชุมนะครับ ลำดับถัดไปผมจะขอนำเสนอ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ         ต่อไปโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
2.โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 งบประมาณ 250 ,000 บาท ดำเนินการ                  

เมย.-สค.64 
   สำหรับโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น ม.5 ทางหมู่บ้านจะต้อง 

                            นำเงินมาสมทบกับทาง อบต.เมืองลี และให้ อบต.เมืองลี จ ัดซื ้อจ ัดจ้าง                     
                            ตามกระบวนการทางระเบียบ/กฎหมายนะครับ  

               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.โครงการก่อสร้าง........... 
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               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 
นายวีระ  เขื่อนคำ   สำหรับโครงการงานเทศกาลของดีตำบลเม ืองลี ท ั ้งน ี ้การหารือ                   
ประธานฯ                  เรื ่องรายละเอียดการจัดงานจะนัดหมายกันอีกที แต่เบื ้องต้นจะะจัดงาน                     
                                  ในเดือน พฤศจิกายน 2563  
นายจำนง  คำฤทธิ์   ในส ่วนของสถานท ี ่ถ ้ าป ีน ี ้ จ ัดงานท ี ่สวนส ักข ้าง อบต.เม ืองลี                           
กำนันตำบลเมืองลี                   ไม่ได้ผมก็เสนอให้จัดที ่ โรงเรียนบ้านน้ำอูน เพราะโรงเรียนได้ถูกยุบรวม                      
                                        กับโรงเร ียนนาคาแล้ว รวมทั ้งสถานที ่จ ัดงานก็น่า จะมีความพร้อมมากๆ  
                                        นอกจากนี้ผมอยากให้เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิท-19 อย่างเข้มข้น  
                                       อย่างไรก็ตามถ้าทางผู ้ใหญ่บ้านป่าซาง หมู่ที ่ 2 ได้ไปหารือกับเจ้าของที ่ดิน                  
                                     สวนสักข้าง อบต.เมืองลี แล้วได้รับอนุญาตให้จัดงานก็ควรจะจัดที่สวนสักข้าง  
                                    อบต.เมืองลี เช่นเดิม 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะแนวทางการจัดงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        นะครับ ผมจะได้บันทึกในบันทึกรายงานการประชุมและจะได้กำหนดให้โครงการ 
                                     ดังกล่าวดำเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และขอดำเนินการนำเสนอต่อ 

         2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน (ฝึกอาชีพ) งบประมาณ 20 ,000 บาท 
ดำเนินการ พย.63-สค.64 
           3.โครงการเสริมสร้างความมั ่นคงทางอาหารและการเกษตร งบประมาณ 10 ,000 บาท 
ดำเนินการ พย.63-สค.64 
          รวม 3 โครงการ งบประมาณ 180,000 บาท 

นายวีระ  เขื่อนคำ   สำหร ับ โครงการอบรมต ่ างๆ ผมอยากเสนอให ้กำหนดไว ้ ใน                       
ประธานฯ                         แผนดำเนินงานปี 2564 ในห้วงเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564  
                                    จะได้ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณครับ  
 
 
 
                               / แผนงานที่ 2.4............ 
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แผนงานที่ 2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
         1.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านอุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาหมื่น งบประมาณ 
15,000 บาท ดำเนินการ มค.-มีค.64  
          รวม 1 โครงการ งบประมาณ 15,000 บาท 

นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  สำหรับโครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านนี้ จะดำเนินการ
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ          อุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ห้วงเดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564  
                                   ค่ะ  
นายจำนง  คำฤทธิ์   ผมอยากเสนอให้มีการตั้งงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีเงินเพียงพอ
กำนันตำบลเมืองลี                 สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเงินในการสนับสนุนการจัดงานของชุมชน/  
                                     หมู ่บ้าน ที ่ต ้องมีส่วนร่วมกับงานดังกล่าวด้วย เพราะถ้ามีการจัดงานทีไร                   
                                    ทางชุมชน/หมู่บ้านก็ต้องหาเงินมาใช้จ่ายระหว่างงานเสมอโดยเฉพาะค่าเดินทาง  
                                       เพราะต ้องเด ินทางไป-กล ับระยะทางรวมไม ่น ้อยกว ่า 200 ก ิโลเมตร                         
                                         และไปหลายเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่นๆอีก  
นางสาวปรีญกาญ  อินทะพุด  ต้องขอชี ้แจงประเด็นการตั ้งงบประมาณดังกล่าวก่อนว่าเป็นการ                  
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ        ตั้งงบประมาณโดยที่ว่าการอำเภอนาหมื่นเขียนโครงการมาเพื่อให้ อบต.เมืองลี  
                                      สนับสนุนเงินงบประมาณสำหรับจัดงานดังกล่าว โดยงบประมาณ 15,000 บาท  
                                    ตามที่ได้อุดหนุนนี้จะเป็นเม็ดเงินที่ทางที่ว่าการอำเภอนาหมื่นได้สรุปค่าใช้จ่าย    
                                    ว่าจะใช้ในการบริหารจัดการอย่างไรบ้างตลอดทั้งการจัดงาน ซึ่งทาง อบต.เมืองลี  
                                   ก็สนับสนุนไปตามโครงการที่ได้เสนอมาค่ะ ทั้งนี้ดิฉันขอแนะนำให้ทางท่านกำนัน 
                                 และผู้ใหญ่บ้าน ได้ลองไปหารือกับทางที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ในการขอรับ               
                                 การสนับสนุนหรือการตั ้งงบประมาณเพิ ่มเติมให้ก ับทางชุมชน/หมู ่บ ้าน                        
                                       สำหรับการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของดีเมืองน่าน ในที ่ประชุมหัวหน้า                     
                                        ส่วนราชการประจำเดือน ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่นต่อไป 
นายจำนง  คำฤทธิ์    รับทราบครับ ผมจะนำเอาประเด็นดังกล่าวเข้าไปหารือในที่ประชุม
กำนันตำบลเมืองลี                   หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกับทางท่ีว่าการอำเภอนาหมื่นต่อไป  
นายวีระ  เขื่อนคำ   สำหรับงบประมาณดังกล่าวทางที่ว่าการอำเภอนาหมื่นจะขอรับเงิน
ประธานฯ                          อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่อำเภอนาหมื่นทั ้ง 4 แห่ง                 
                                 แห่งละ 15,000 บาท และที่ว ่าการอำเภอนาหมื ่นสมทบอีก 5 ,000 บาท                
                                รวมเป ็นเง ินงบประมาณ 65 ,000 บาท ซ ึ ่ งท ี ่ ว ่ าการอำเภอนาหมื่ น                             
                                        ได้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั ้งหมดแล้วนำเสนอเป็นโครงการมายังองค์กร 
                                         ปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่อำเภอนาหมื ่น ทุกแห่ง แต่งบประมาณก็ยัง                        
                                     ไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนชุมชน/หมู่บ้าน ในส่วนนี้ก็ต้องนำเข้าที่ประชุม  
                                          หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนของอำเภอนาหมื่นเพื่อหารือและแก้ปัญหาต่อไป 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ครับด้วยโครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการส่วนใหญ่จะเป็นการเขียน
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        โครงการเข้ามาขอรับงบประมาณกับทาง อบต.เมืองลี และมีการทำบันทึก 
                                        ข้อตกลง (MOU) และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็ต้องส่งรายงานผลการดำเนินการ 
                                       มาให ้ทาง  อบต . เม ื องล ี  ท ั ้ งน ี ้ ก ็ ต ้ อง เป ็น ไปตามระเบ ียบ/กฎหมาย                                
                                          และความเหมาะสมของกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณครับ 
 
 
                      / แผนงานที่ 2.5............ 
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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.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.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้ก ับเด็กโรงเร ียนสังกัด 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 ิท ัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็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 

 
 
 
 
             / แผนงานที่ 3.3........... 
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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 

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 

              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 
                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.โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี  20,000 บาท ดำเนินการ                
          ตค.63-กย.64 
                 7.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น 5,000 บาท ดำเนินการ เมย.64 
            8.โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองตำบลเมืองลี 250,000 บาท ดำเนินการ เมย.-สค.64  
                รวม 8 โครงการ งบประมาณ 365,000 บาท 
 
 
 
 
                        / 5.ยุทธศาสตร์............ 
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    5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
        ๕.๑.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม              
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ 
              1.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 30,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
                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 
            รวม 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท 
         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 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับโครงการงานรัฐพิธีเกี ่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อุดหนุน                
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น งบประมาณ 40,000 บาท ส่วนนี้ก็เป็นการอุดหนุนเงิน 
                                     งบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอนาหมื่นสำหรับการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบัน 
                                      พระมหากษัตริย์ตลอดทั้งปี นะครับ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
                                      อำเภอนาหมื ่นทั ้ง 4 แห่ง ก็ได้อ ุดหนุนให้ที ่ว ่าการอำเภอนาหมื ่นทั ้งสิ้น                      
                                   ต่อมาโครงการสนับสนุนท่อ PVC และสาย PE ให้โครงการหลวงน้ำแขว่ง                 
                                       ขอให้ทางเจ ้าหน้าที ่ โครงการหลวงเข ียนรายละเอียดโครงการเข ้ามายัง                    
                                   อบต.เมืองลี ด้วยนะครับ  
        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 
                 3.โครงการฝ ึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภ ัยฝ่ายพลเร ือน (อปพร.)  งบประมาณ               
           70,000 บาท ดำเนินการ พย.63-สค.64 
              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 
 
                                                                                                / นางสาวปรียกาญ........................ 
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นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด  สำหร ับ โครงการจ ั ดทำแผนท ี ่ ภ าษ ี  และทะเบ ี ยนทร ัพย ์สิ น                           
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ        เดิมงบประมาณ 50,000 บาท แต่ขอให้เพิ ่มเป็น 60 ,000 บาทเนื ่องด้วย              
                                    กองคลัง อบต.เมืองลี ต้องการจัดกิจกรรมโครงการที่ใช้งบประมาณมากยิ่งขึ้น  
                                       รบกวนทางนักวิเคราะห์ฯ ปรับแก้ไขเพิ่มงบประมาณในร่างแผนการดำเนินงาน  
                                      ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ ด้วย 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ร ั บทราบคร ับและขอดำ เน ินการนำ เสน อต ่ อ ไปด ั ง ต ่ อ ไปนี้  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  

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 ขององค์การบร ิหาร             
ส่วนตำบลเมืองลี 
          1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า งบประมาณ 2,400,000 บาท ดำเนินการ พย.63-มีค.64 
            รวม 1 โครงการ งบประมาณ 2,400,000 บาท 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหร ับโครงการจ ัดซ ื ้อคร ุภ ัณฑ์รถกระเช ้าโครงการด ังกล ่าวนี้                           
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        ได้ผ่านการโอนงบประมาณและกันเงินงบประมาณโดยผู ้บริหารท้องถิ ่นได้                  
                                        เสนอญัตติและสภาท้องถิ่นได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณ                 
                                     เงินเหลือจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 มาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวครับ 
         6.6.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชนองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน 
                  1.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองลี งบประมาณ 10,000 ดำเนินการ พย.63-สค.64 
  รวม 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท  
        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  
 
 
          / การจัดซื้อครุภัณฑ์........... 
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     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   ทื ่ประช ุมม ีข ้อเสนอแนะหรือม ีความประสงค ์จะแก ้ไขเพ ิ ่มเติม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            รายละเอียดร่างแผนดำเนินงานประเด็นใดสามารถเสนอได้เลยครับ 
 
ที่ประชุม    ไม่มี 
    
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เม ื ่อท ี ่ประช ุมไม ่ม ีข ้อแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมหร ือเปล ี ่ยนแปลงร ่างแผน                      
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           การดำเนินงานปี 2564 แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการสนับสนุน                   
                                   การจัดทำแผนฯ และผู ้เข ้าร ่วมประชุมฯทุกท่านที ่ร ่วมกันจัดทำร่างแผน                  
                                      การดำเน ินงานปี 2564 เป ็นที ่ เร ียบร ้อย ลำดับถัดไปผมจะนำเอาร ่าง                  
                                      แผนดำเนินงานดังกล่าวไปปรับแก้ให้สมบูรณ์ และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการ 
                                        พัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งคาดว่าจะภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้ครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
นายวีระ  เขื่อนคำ   สำหรับวาระเร ื ่องอื ่นๆ ผมมีเร ื ่องจะแจ้งให ้ท ี ่ประชุมทราบด ังนี้                    
ประธานฯ                     เร ื ่องแรกท่านนายกฯ และผม ได ้ เข ้าร ่วมประช ุมหัวหน้าส ่วนราชการ                            
                                 ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื ่อวันจันทร์ ที ่ 5 ตุลาคม 2563                     
                                       ที่ผ่านมาเพื่อรับนโยบายจากนายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน              
                                    คนใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้มีนโยบายเน้นเรื ่องการขับเคลื่อน 
                                       โครงการ คทช. และเสนอแนะว่าเวลาที่มีปัญหาหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นในพื้นที่                
                                     ก็ขอให้เรื ่องจบลงภายในพื้นที่โดยขอให้อำเภอเป็นผู้ไกล่เกลี่ ย อีกเรื ่องหนึ่ง               
                                    คือท่านผู้ว่าเป็นห่วงเรื่องการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนฯและป่าอุทยานฯ โดยเฉพาะ  
                                      การรุกล้ำป่าอันเนื ่องด้วยโครงการก่อสร้างขอให้หลีกเลี ่ยง ต้องดำเนินการ                 
                                       ขออนุญาตก่อนดำเนินการเสมอ เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจะไม่มีใครช่วย ใคร            
                                      ได้นะครับ เพราะกฎหมายกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ชัดเจน 
 
                                    / เรื่องที่สอง............. 



16 
 

     เรื ่องที่สอง เรื ่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                                 ถนนสายหลักบ้านน้ำอูน หมู่ที ่ 1 ที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอไปแล้วนั้น               
                                    ผมขอชี ้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นปัญหาเรื ่องของจำนวนงบประมาณที่ไม่เพียงพอ              
                                     ดังนั ้นช่างจึงต้องออกแบบให้งานก่อสร้างเป็นไปตามงบประมาณ ทั ้งนี ้ทาง                
                                       กองช่างก็ได้ประสานให้ผู ้รับเหมาโครงการดังกล่าวก่อสร้างให้รางระบายน้ำ  
                                    สามารถรองรับฝาปิดไว้แล้วนะครับ เหลือเพียงแต่ถ้ามีงบประมาณมีมาเพิ่มเติม  
                                       ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของ อบต.เมืองลี หรือ งบประมาณจากหน่วยงาน 
                                      ภายนอกเข้ามาก็จะมีการติดตั ้งฝาปิดรางระบายน้ำดังกล่าวเพิ ่มเติมเข้าไป                
                                       จึงขอฝากทางผู ้นำหมู ่บ ้านได้ร ับทราบโดยทั ่วกันและไปประชาสัมพันธ์                       
                                  ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจร่วมกันด้วยครับ  
     และเรื่องที่สามก็คือทางสมาชิกสภาฯ และผู้นำหมู่บ้านจะเข้าร่วมเป็น           
                                   ผู้สังเกตการณ์ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
                                     ทั ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการออกแบบงานจ ้าง                
                                         คณะกรรรมการตรวจรับงานจ้าง ทั้งนี้เป็นไปเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้              
                                     และเพื่อผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องเป็นไปตาม 
                                       ความเหมาะสมและคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดครับ 
     ฝากทางนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามกับทางกองช่างเกี่ยวกับรายละเอียด 
                                     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักสายนาคา-น้ำแขว่ง อันเป็นงบเงิน 
                                 อุดหนุนเฉพาะกิจด้วย ว่ามีรายละเอียดอย่างไรเพื่อที่จะได้นำเข้าบรรจุไว้ใน              
                                   ร่างแผนการดำเนินงานปี 2564  
นายพงศกร  เขื่อนคำ   รับทราบครับ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
 
นายวีระ  เขื่อนคำ   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานฯ 
 
ที่ประชุม     ไม่มี 
 
นายวีระ  เขื่อนคำ   ถ ้าไม ่ม ี เร ื ่องอ ื ่นเสนอแล ้วผมขอปิดการประช ุมคณะกรรมการ                
ประธานฯ           สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2563                  
                                        แต่เพียงเท่านี ้คร ับ และขอเชิญผู ้เข้าร่วมประชุมรับข้าวกล่องเป็นอาหาร                 
                                    เลี้ยงรับรองม้ือกลางวันด้วยครับ 
 
 
ปิดประชุม     เวลา   11.55 น. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    / (ลงชื่อ)............ 
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 (ลงชื่อ)                  ผู้บันทึกการประชุม 
 

                                                    (นายพงศกร   เขื่อนคำ) 
                                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 

                (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

                                                 (นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด) 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
 

               (ลงชื่อ)            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

                                                 (นายภานุวัฒน์  ตนัธนวรกุล) 
                                                  ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

 
 
 

                  (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

                                                      (นายวีระ   เขื่อนคำ) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
 
 
 
 
 


