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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่  2  / 2562 
วันที่  6 สิงหาคม 2562  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 นายเพลิน  กิจสอาด กรรมการ  

5 นายประยูร  ใจเป้ีย กรรมการ  

6 นายศิริโชค นวลแขว่ง  กรรมการ  

7 นายสังวาลย์  คำถา กรรมการ  

8 นายจำนง  คำฤทธิ์ กรรมการ  

9 นายสำราญ  ถาลี กรรมการ  

10 นายถนัด  ทองเบี้ย กรรมการ  

11 นายยอดยิ่ง  จินะแปง  กรรมการ  

12 นายวิโรจน์  ใหม่เทวินทร์ กรรมการ  

13 นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา  กรรมการ  

14 นายสุจีนต์  ฐานะ  กรรมการ  

15 นายวริทธิ์ธร  จินะแปง กรรมการ  

16 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล กรรมการ  

17 นายวีระ  เขื่อนคำ  กรรมการและเลขานุการ  

18 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด ผู้ช่วยเลขานุการ  

19 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม     เวลา 09.30 น. 
 
   เมื ่อที ่ประชุมฯพร้อมแล้วนายวิชิต  บัตริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี         
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทายผู ้เข้าร่วมประชุม                     
และเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายวิชิต  บัตริยะ  1.1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร            
ประธานฯ            ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
    ผมขอเชิญ ท่านปลัด อบต.เมืองลี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาฯ      
                                ได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ 
 
นายวีระ  เขื่อนคำ  เรียนท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ คณะกรรมการพัฒนาฯและผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการฯ            ทุกท่าน ก่อนอื่นผมขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงความสำคัญของการประชุมฯในครั้งนี้  
                                เนื ่องจากทางที ่ว ่าการอำเภอนาหมื ่นได้เขียนโครงการมา 2 โครงการเพื ่อขอรับ                     
                                เง ินอ ุดหน ุนจากองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นในพ ื ้นท ี ่อำเภอนาหม ื ่น ได ้แก่                         
                                โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการจัดงานประจำปี 
                                และของดีเมืองน่าน อีกทั ้งทางคณะผู ้บร ิหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                        
                                ได ้ม ีแนวนโยบายในการพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ตำบลเม ืองล ี  รวมท ั ้ งการแก ้ ไขป ัญหา                             
                                และความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
                                แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้เป็นไปตาม 
                                ระเบียบและแนวทางในการใช้งบประมาณ ดังนั ้นเราจึงต้องจัดประชุมครั ้งนี้ ขึ้น                       
                                เพื ่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561- 
                                2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
                                         ในส่วนระเบียบที่เกี ่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
                                แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง                   
                                (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 10 ให้เพิ ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2           
                                ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                 
                                ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น        
           ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล                
           ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา       
           ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค์การบร ิหารส ่วนตำบล                     
           พ.ศ.2537 ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา 
           ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
           โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ  
           โครงการพระราชดำร ิ  งานพระราชพิธ ี  ร ัฐพ ิธ ี  นโยบายร ัฐบาล และนโยบาย       
           กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
       / ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น.......... 
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  ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
            พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
            พ.ศ.2537 ด้วยและเมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงได้รับ                      
            ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
            นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

 
นายวิชิต  บัตริยะ  1.2.ผมขอแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ประธานฯ            โครงการบ ้านม ั ่นคง ในว ันพร ุ ่ งน ี ้  ว ันท ี ่  7 ส ิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.                              
                                ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
 
นายวีระ  เขื่อนคำ  1.3.ผมขอแจ้งเรื่อง คสช.ได้ยกเลิกคำสั่งในการกับกับดูแลส่วนราชการโดยทหาร
เลขานุการฯ            และได้คืนอำนาจให้กระทรวง ทบวง กรม และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
                                ดำเนินการไปตามคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ต่อไปครับ นอกจากนี้ยังมีข่าวจาก  
                                คณะกรรมการวิสามัญรัฐสภาฯ ได้เสนอญัตติให้มีการจัดตั ้งกระทรวงท้องถิ ่นขึ้น                       
                                ซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามฟังมติที่ประชุมรัฐสภาฯครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี 
                                ถ้าเกิดขึ้นจริงจะทำให้การบริหารท้องถิ่นและความก้าวหน้าของข้าราชการท้องถิ่นเป็นไป 
                                ได้ง ่ายขึ ้น อีกเรื ่องหนึ ่งผมขอแจ้งเรื ่องการถ่ายโอน รพสต.ให้กับองค์กรปกครอง                     
                                ส่วนท้องถิ่นตอนนี้กำลังดำเนินการประชุมหารือกันอยู่นะครับแต่มีแนวโน้มว่า รพสต. 
                                ต้องการโอนไปรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขนาดใหญ่อย่าง อบจ.มากกว่า                    
                                แต่ก็ไม่ป ิดกัน รพสต.ที ่ต ้องการโอนไปรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอย ่าง                        
                                เทศบาล หรือ อบต.แต่อย่างใดครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิชิต  บัตริยะ  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ครั ้งที ่ 1/2562 วันที ่ 13 พฤษภาคม 
ประธานฯ            2562 ซึ ่งเป็นการประชุมเพื ่อเปลี ่ยนแปลงหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น 4 ปี           
                                เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด เชิญคณะกรรมการพัฒนา  
                                ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว เชิญครับ 
ที่ประชุม   ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมฯและหารือกันเป็นเวลาอันสมควร สรุปแล้ว    
                                ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามวาระ 
                                ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิชิต  บัตริยะ  ไม่มี 
ประธานฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายวิชิต  บัตริยะ  4.1.การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ                     
                               พ.ศ.2562 และการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอบรรจุเข้าไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
                               รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
 
                      / นายวีระ........... 
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นายวีระ  เขื่อนคำ  เนื่องด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีแนวนโยบายในการ
เลขานุการฯ     แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน พร้อมทั้งมีเจตจำนงในการพัฒนาพื้นที่             
                                  ตำบลเมืองลี จึงต้องการใช้เงินสะสมมาดำเนินโครงการเหล่านั้นครับ อีกท้ังการนำเรียน    
                                  ให้ที่ประชุมได้พิจารณาในส่วนของแผนงาน/โครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ  
                                  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และโครงการที่ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่าย  
                                  จากเงินงบประมาณข้อบัญญัติปี พ.ศ.2562 โดยในลำดับถัดไปจะขอเชิญนักวิเคราะห์         
                                  ในการนำเสนอรายละเอียดโครงการต่างๆให้ที่ประชุมทราบครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ  เร ียนท่านนายกฯ รองนายกฯ ท่านปลัดฯ และผู ้เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน                   
น ักว ิ เคราะห ์ฯ          ผมขอนำเร ียนให ้ท ี ่ประช ุมทราบและร ่วมก ันพ ิจารณาแผนงาน/โครงการ                                  
                                  ทั้ง 3 งบประมาณทั้งงบเงินสะสม งบข้อบัญญัติ พ.ศ.2563 และงบเงินเหลือจ่าย              
                                  จากข้อบัญญัติ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

  โครงการสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินสะสม 2562 
หมู่บ้าน โครงการ งบประมาณ ปริมาณงาน 

บ้านน้ำอูน ม.1 1.โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่
การเกษตรบริเวณเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1      
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7  
 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1   

200,000 
(ดำเนินการร่วมกับ

หมู่ที่ 7) 
 

 100,000 
(บริเวณห้วยอ้อย) 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
246.00 ม. หนา 0.15 ม.  

(ไม่มีไหล่ทาง) 
 

รางระบายน้ำแบบตัวยู (U) พร้อม 
ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40-0.60 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 47.00 ม. ตามแบบ อบต.

เมืองลี 1/1/2563 
บ้านป่าซาง ม.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม    

ฝาปิดถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 2 
300,000 ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.40-0.60 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 172.00 ม. ตามแบบ              

อบต.เมืองลี 2/2563 
บ้านนาหมอ ม.3 โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ หมู่ที่ 3 500,000 ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.                

จำนวน 1 ถัง   
บ้านนาคา ม.4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อม    

ระบบจ่าย หมู่ที่ 4  
1.บริเวณบ้านนาโป่ง 
2.บริเวณบ้านนาคา 

500,000 ขนาดความจุ 50 ลบ.ม.              
จำนวน 1 ถัง   

บ้านวังน้ำเย็น ม.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

300,000 
(สายวาสนา) 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 134 ม. 
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง 

บ้านน้ำแขว่ง ม.6 1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5)
หมู่ที่ 6     
 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ      
ถนนสายหลัก หมู่ที่ 6  

300,000 
 
 

200,000 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.                 
สูง 3.00 ม. จำนวน 14 ถัง 

 
ขนาดปากกว้าง 0.70 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.40-0.70 ม. หนา 0.07 ม. 
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ยาว 331.00 ม. 
บ้านนาม่วง ม.7 1.โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่

การเกษตรบริเวณเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1      
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7  
 
2.โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ                    
ลำน้ำแขว่ง หมู่ที่ 7  

200,000 
(ดำเนินการร่วมกับ

หมู่ที่ 1) 
 

350,000 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
246.00 ม. หนา 0.15 ม.  

(ไม่มีไหล่ทาง) 
 

ขนาดกว้าง 3.00 ม.                         
ยาว 28.00 ม. ลึก 2.00 ม. 

รวม 10 โครงการ รวมงบประมาณ 2,950,000 บาท 
 
         โครงการที่เสนอเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมู่บ้าน โครงการ งบประมาณ ปริมาณงาน 
บ้านน้ำอูน ม.1 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5)    

หมู่ที่ 1  
200,000 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.                 

สูง 3.00 ม. จำนวน 10 ถัง 
บ้านป่าซาง ม.2 โครงการก่อสร้างถนน คศล.ภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2   
200,000 
(สายลุงทอง) 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
121.00 ม. หนา 0.15 ม.                    

หรือเนื้อที่ 363 ตร.ม. 
บ้านนาหมอ ม.3 - - - 
บ้านนาคา ม.4 - - - 
บ้านวังน้ำเย็น ม.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.5  200,000 

(จำนวน 6 ห้อง) 
ขนาดกว้าง 3.00 ม.              

ยาว 6.00 ม. สูง 2.80 ม. 
(ห้องน้ำ 3 ห้อง /                          

ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง) 
บ้านน้ำแขว่ง ม.6 - - - 
บ้านนาม่วง ม.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7                        300,000 

(ซอยข้างหอประชุม
หมู่ที่ 7) 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 134 ม. 
หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) 

อบต.เมืองลี โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง 
อบต.เมืองลี 

500,000 - 

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณ 1,400,000 บาท 
 
        โครงการของ อบต.เมืองลี งบประมาณสำหรับตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณ ปริมาณงาน 
อบต.เมืองลี ม.8 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้ม          

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

99,500 1 แห่ง บริเวณด้านหน้า                 
อบต.เมืองลี 

อบต.เมืองลี ม.8 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า              
ตำบลเมืองลี  

182,000 1 แห่ง บริเวณทางเข้าตำบลเมืองลี 
(หน้าโรงเรียนเมืองลี) 

อบต.เมืองลี ม.8 โครงการซ่อมแซมถนนสาย นาคา-น้ำแขว่ง  58,000 (ดำเนินการถนนสายหลัก                   
บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1) 
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อบต.เมืองลี ม.8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ         
(ไฟฟ้าแรงต่ำ) ทั่วตำบลเมืองลีใช้หลอด
ไฮโดรเจน/LED 

175,000 
 

ขยายระบบไฟฟ้า                           
ถนนสาย นาคา- น้ำแขว่ง                    

(ม.2-ม.7) 
รวม 4 โครงการ รวมงบประมาณ 514,500 บาท 

 
ที่ประชุม   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่วมในการดำเนินการตามแผนงาน/  
                                   โครงการดังกล่าว 
 
นายวิชิต  บัตริยะ            4.2.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-
ประธานฯ               2565) ฉบับเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  
     ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา   
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนท่านนายกฯ ท่ารองนายกฯ ท่านปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน            
นักวิเคราะห์ฯ                ผมขอนำเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)  
                                  ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุม  
                                  ได้พิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
   รายการที่เพิ ่มเติม จำนวนทั้งสิ ้น ปี 2562-2565 จำนวน 1 โครงการ  
                                 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
แผนงานที่ ๖.1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ                    
                    ร่วมกับหน่วยงานอื่น    
1.โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  อุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาหมื่นงบประมาณ 53,000 บาท 
ดำเนินการ ปี 2563-2565    
   รายการที่เปลี่ยนแปลง จำนวนทั้งสิ้น 42 โครงการ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานที่ ๑.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง   
1.โครงการซ่อมแซมถนนสายนาคา-น้ำแขว่ง งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
2.โครงการซ่อมแซมถนนสายนาทะนุง – นาคา งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลัก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 งบประมาณ 350,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
6.โครงการก ่อสร ้างรางระบายน ้ำภายในหมู ่บ ้าน  หม ู ่ท ี ่  1 งบประมาณ 500 ,000 บาท ดำเน ินการ                                 
ปี 2562-2565 
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 งบประมาณ 600,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
8.โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรบริเวณเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 งบประมาณ 600,000 
บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 2 งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการ      
ปี 2562-2565 
                                  / 11.โครงการก่อสร้าง.......... 
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11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเส้นหลักสายนาทะนุง-นาคา-น้ำแขว่ง งบประมาณ 1,960,000 บาท 
ดำเนินการปี 2564-2565 
แผนงานที่ 1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
1.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 1 งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
2.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
3.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย หมู่ที ่ 4 1.บริเวณบ้านนาโป่ง 2.บริเวณบ้านนาคา งบประมาณ 
700,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
4.โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท ดำเนินการ ปี 2562-2565 
5.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 7 หมู่บ้าน งบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินการ       
ปี 2562-2565 
6.โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง อบต.เมืองลี งบประมาณ 900,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
7.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 350,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าแรงต่ำ) ทั่วตำบลเมืองลีใช้หลอดไฮโดรเจน/LED งบประมาณ 500,000 
บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
9.โครงการจัดซื ้อพร้อมติดตั ้งซุ ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 
400,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
10.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตำบลเมืองลี งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
11.โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แผนงานที่ 2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
1.โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำแขว่ง หมู่ที่ 7 งบประมาณ 550,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
แผนงานที่ 2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
1.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน อุดหนุนที ่ว่าการอำเภอนาหมื่น  งบประมาณ 20,000 บาท 
ดำเนินการปี 2562-2565 
แผนงานที่ 2.8.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
1.โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริฯ  งบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการปี 
2562-2565 
2.โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงขยายผลโครงการหลวงในพื ้นที ่ตำบลเมืองลี  งบประมาณ                     
50,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
3.โครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ บ้านน้ำอูน งบประมาณ 50,000 บาท 
ดำเนินการปี 2562-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
แผนงานที่ ๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
1.โครงการส ัตว ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษส ุน ัขบ ้าฯ งบประมาณ 30 ,000 บาท ดำเน ินการปี                      
2562-2565 
2.โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ งบประมาณ 10 ,000 
บาท ดำเนินการปี 2563-2565 
แผนงานที่ ๓.๔ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
1.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี งบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
2.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน งบประมาณ 20,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
                                  / 3.5.สนับสนุน......... 
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3.5 สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
1.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลเมืองลีต้านภัยยาเสพติด  งบประมาณ 70 ,000 บาท ดำเนินการปี                  
2562-2565 
ย ุ ทธศาสตร์ ท ี ่  4  กา รพ ัฒนา  ด ้ านศ ิ ลปะ  ว ัฒนธรรม  จ า ร ี ตประ เพณ ี  และภ ู ม ิ ป ัญญาท ้ อ งถิ่ น 
แผนงานที ่ ๔.๑ อนุรักษ์  ฟื ้นฟู  สนับสนุน  ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                            
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี  งบประมาณ 30,000 บาท ดำเนินการปี          
2563-2565 
ย ุทธศาสตร์ ท ี ่  5  ด ้ านการจ ั ดการทร ัพยากรธรรมชาต ิ  การอน ุ ร ั กษ ์ ส ิ ่ ง แวดล ้ อมและพล ั ง ง าน   
แผนงานที่ ๕.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้างจิตสำนึก  ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ 
1.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน งบประมาณ 70,000 บาท ดำเนินการปี 2563-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
๖.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 
1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่นๆที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการปี 2563-2565 
2.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตย งบประมาณ 20,000 บาท ดำเนินการปี 
2563-2565 
3.โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน งบประมาณ 20,000 บาท 
ดำเนินการปี 2563-2565 
4.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น งบประมาณ 400,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ตำบลเมืองลี  งบประมาณ 30,000 บาท 
ดำเนินการปี 2563-2565 
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
1.โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู ่ที ่ 1 - หมู ่ที ่ 7 งบประมาณ 23,100,000 บาท ดำเนินการปี             
2562-2565 
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน 
1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน (ฝึกอาชีพ) งบประมาณ 20 ,000 บาท ดำเนินการปี                      
2563-2565 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองลี งบประมาณ 30,000 บาท ดำเนินการปี 2562-2565 
บัญชีครุภัณฑ ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ มาตรฐาน ISO/IEC 7816 
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz จำนวน 2 เครื ่อง งบประมาณ 1,400 บาท ตั ้งงบจัดซื ้อไว้            
ปี 2562-2565 
            ในส่วนของร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561- 
                                2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                                (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 
 
ที่ประชุม   ได้พิจารณาตามแผนงาน/โครงการที่เสนอมาแล้ว ก็มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 
                                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
                                ครั้งที่ 1/2562 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
นายวิชิต  บัตริยะ  ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆจะแจ้งหรือเสนอหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญเลยครับ 
ประธานฯ 
 
นายจำนง  คำฤทธิ์  ผมขอแจ้งว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ จะมีนักศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะลง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4           พ้ืนที่เก็บข้อมูลและขอใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงขอแจ้งให้ 
                               คณะผู้บริหารฯและท่ีประชุมทราบครับ 
    และในช่วงเวลาบ่ายสองโมงของวันนี้ทาง พอช.จะเข้ามาจัดทำเอกสารในการ      
                               ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการบ้านมั่นคงในวันพรุ่งนี้ ขอเชิญผู้นำท้องที่/ 
                               ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร และผู้ที ่เกี ่ยวข้องเข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงด้วยครับ                
                               โดยจะมีเจ้าหน้าที ่จากอำเภอนาหมื่นและผู ้ประสานงานการขยายผลโครงการหลวง                
                               เข้าร่วมด้วย โดยขอความร่วมมือท่านปลัดฯ เป็นพิธีกรในการดำเนินการงานวันพรุ ่งนี้                
                               ด้วยครับเนื่องจากทางท่านรองมนัส ไปประชุมฯที่อำเภอนาหมื่น 
    และอีกเรื ่องที ่ผมขอแจ้งให้ที ่ประชุมทราบก็คือ วันที ่ 8 สิงหาคม 2562           
                               จะมีกิจกรรมจิตอาสาก่อสร้างบ้านนายชำนาญ หมู่ที ่ 4 บ้านนาคา เชิญสมาชิกสภา                 
                               ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยครับ 
 
นายวีระ  เขื่อนคำ  ผมขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าทางงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการฯ  เมืองลี ได้มีการกำหนดสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ระหว่างวันที่  
                               13-27 สิงหาคม 2562 โดยในการประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา               
                               ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
                               พ.ศ.2563 จ ึงขอให้ท ี ่ประช ุมทราบ หากมีวาระที ่จะเสนอก็สามารถแจ้งมายัง                            
                               งานกิจการสภาฯ ก่อนวันที ่ 13 สิงหาคม 2562 นี้นะครับ และหนังสือเชิญร่วม                  
                               ประชุมสภาฯ จะส่งไปหลังจากท่ีผมได้แจ้งนี้ครับ 
 
ปิดประชุม     เวลา 12.30 น. 
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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 
 
 


