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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3/๒๕๖4 ครั้งที่ 2 

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖4 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี

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

ผู้เข้าประชุม จำนวน   ๑2  คน 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายธวัชชัย  แก้วธรรม ประธานสภาฯ  
2 นางวาสนา  จันอูน รองประธานสภาฯ  
3 นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด  สมาชิกสภา อบต. ม. ๒  
4 นายเทียบ  ธนภัคพลชัย สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
5 นายชลิต  อินทร์ขวาง สมาชิกสภา อบต. ม. ๓  
6 นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔  
7 นายประยูร  ใจเป้ีย สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
8 นายบูรพา  มาละโส สมาชิกสภา อบต. ม. ๕  
9 นายจำเนียร  มาอ่ิน สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  

10 นายศิริโชค  นวลแขว่ง สมาชิกสภา อบต. ม. ๖  
๑1 นายเจียมศักดิ์   ปัญญาเป้ียว สมาชิกสภา อบต. ม. ๗  
๑2 นายวีระ  เขื่อนคำ เลขานุการสภาฯ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชิต  บัตริยะ   นายก อบต.เมืองลี  
๒ นายมนัส  ถาธิ รอง นายก อบต.เมืองลี  
๓ นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว รอง นายก อบต.เมืองลี  
๔ นายวิภูชาญ  ขันคำ เลขาฯ นายก อบต.เมืองลี  
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
11    
12    
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ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม         เวลา 09.30 น. 

                  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวีระ เขื่อนคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประชุมที่เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2565 และการพิจารณาเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลังจากนั้น
เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภาฯ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม    สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ในระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน
ประธานสภาฯ                 แจ้งเพื่อทราบ ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เดิมเราจะมีการประชุมสภา  
                                    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 ในช่วงเดือน 
                                       ธันวาคม 2564 ตามที ่ได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
                                       เร ื ่ อง  การกำหนดสม ัยประช ุมสภาสม ัยสาม ัญประจำป ี  พ.ศ.2564                     
                                        และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 แต่เราจะไม่ได้ประชุมแล้วนะครับ เนื่องด้วย 
                                     ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  
                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล               
                                    เร ิ ่มตั ้งแต่ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป มีผลทำให้สมาชิกสภาและ              
                                      ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง และเตรียมการเลือกตั้งต่อไป โดยการเลือกตั้ง  
                                    จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม 
                                  ได้รับทราบโดยทั่วกัน  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   2.1.รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประธานสภาฯ                 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 2564  

     ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
                                      เชิญครับ 

ที่ประชุม    ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ไม่มีการ 
                                     แก้ไขเพิ ่มเติม หรือเปลี ่ยนแปลงใดๆ ประธานสภาฯ จึงถือว่าสมาชิกสภาฯ                 
                                      ทุกท่านได้ให้การรับรองบันทึกรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที ่ประช ุมมี เร ื ่องใดท ี ่ต ้องการต ิดตามผลการประชุมคร ั ้งท ี ่แล้ว                   
ประธานสภาฯ   สามารถสอบถามที่ประชุมเพ่ือชี้แจงได้เลยครับ เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

                                                  / ระเบียบวาระท่ี 4................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุม ผมมีเรื ่องที ่จะนำเรียนให้ที ่ประชุมทราบ เกี ่ยวกับ       
เลขานุการสภาฯ                การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีจะถึงนี้  

                           ตามความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/                
                                   ว 5356 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก  
                                        สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีเนื้อหาดังนี้  
                                         ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง 
                                       สมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู ้บร ิหารท้องถิ ่นขององค์การบร ิหารส่วนตำบล  
                                      กระทรวงมหาดไทยได้ร ับแจ ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                   
                                        ว ่าคณะกรรมการการเล ือกตั ้งได ้ม ีมต ิเห ็นชอบแผนการจ ัดการเล ือกตั้ ง                   
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
                                          รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้  

แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
(28 พ.ย.64) 

วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ หมายเหตุ 
7 ก.ย.64 ค.ร.ม.มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง  
1 ต.ค.64 วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (ม.142)  
2 ต.ค.64 วันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
5 ต.ค.64 วันที่ ผอ.กต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง  
6 ต.ค.64 วันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ม.12)  

11-15 ต.ค.64 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12) 5 วัน 
22 ต.ค.64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ม.52)  
25 ต.ค.64 วันสุดท้ายยื่นคำร้องต่อ กกต. กรณีไม่รับสมัคร (ม.55)  
2 พ.ย.64 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23)  
7 พ.ย.64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.43)  
7 พ.ย.64 วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร (ม.56)  

12 พ.ย.64 วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.43)  
17 พ.ย.64 วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) 

วันสุดท้ายเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อ (ม.44,ม.45) 
วันสุดท้าย กกต.วินิจฉันสิทธิสมัคร (ม.56) 

 

20 พ.ย.64 วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ม.58)  
21-27 พ.ย.64 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 7 วัน 

27 พ.ย.64 วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56) 
วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ์ 

 

28 พ.ย.64 วันเลือกตั้ง  
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29 พ.ย.64 –  
5 ธ.ค.64 

แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 7 วัน 

15 ธ.ค.64 วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดทำบัญชีผู้ถูกจำกัดสิทธิ 
(ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 216)  

 

28 ธ.ค.64 วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง  
27 ม.ค.65 วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตา 17 วรรคสอง 

วันสุดท้ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 66) 
 

 

นายวีระ  เขื่อนคำ   เร ื ่องที ่สอง ผมขอแจ้งแนวทางการยื ่นบัญชีทรัพย์ส ินและหนี ้สิน                 
เลขานุการสภาฯ                 ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดน่าน  
                                     กรณี อบต./เทศบาลตำบล ขอให้นายก อบต.และรองนายก อบต.ทุกท่าน                   
                                       ได้ยื ่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เอกสารรายละเอียดเกี ่ยวกับการยื ่นบัญชี 
                                      ทรัพย์สินและหนี ้ส ินผมได้มอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  
                                     ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้ท่านแล้ว กรุณาศึกษาและนำส่งเอกสารเกี่ยวกับ 
                                         การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด              
                                          ด้วยครับ 

                       เรื่องที่สาม ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้รับข้อมูลจากกองคลัง  
                                      อบต.เมืองลี ว่ามีเงินจากกรมฯ เข้ามาในบัญชีของ อบต.เมืองลี เพิ ่มขึ ้นอีก  
                                    1,000,000 บาท จากที ่ต ั ้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
                                  พ.ศ.2564 จำนวน 24 ,000,000 บาท โดยเมื ่อรวมเงินที ่เพิ ่งเพิ ่มเข้ามา 
                                   รวมกับเงินท่ีได้รับจริงแล้ว จะมีเงินได้รับจริง คือ 23,200,000 บาท ซึ่งเงินจะ 
                                  ขาดไป 800 ,000 บาท ครับ ข้อมูลที ่ได ้ ณ ว ันที ่ 27 กันยายน 2564                  
                                      ซึ่งคาดว่าจะไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาแล้วเพราะจะหมดปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
                                    ในวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้วครับ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.1.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ                 ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ ่มเติมหร ือเปล ี ่ยนแปลง                    
                                    ครั้งที่ 5/2564  

                                      ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ได้แถลงญัตติดังกล่าว เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ              เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาและผู ้เข้าร่วม               
นายก อบต.เมืองลี                ประชุมสภาฯ ทุกท่าน คณะผู ้บร ิหารองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี                            
                                     ม ี เจตนารมณ์ในการบร ิหารงานและงบประมาณขององค ์การบร ิหาร                         
                                   ส่วนตำบลเมืองลี ตามอำนาจหน้าที ่ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและ                  
                                    องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  
                                          / ตาม พระราชบัญญัติ............ 
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                                      ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542  
                                     แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 69/1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
                                       ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548                  
                                      และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 18 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
                                        ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำ 
                                 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) กำหนดให้ 
                                      แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และ 
                                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นที ่ม ีกฎหมายจัดตั ้งให้จ ัดทำหรือทบทวน                      
                                      ให ้แล ้วเสร ็จภายในเด ือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และระเบียบ 
                                     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                      พ.ศ.2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 (1)                 
                                       แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
                                      งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติ ม งบประมาณ                 
                                       จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
                                   ส่วนภูมิภาค รัฐว ิสาหกิจหรือหน่วยงานอื ่นๆ ที ่ต ้องดำเนินการในพื ้นที่                     
                                      องค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ ิ ่ น ในป ี งบประมาณ และตามระ เบ ี ยบ 
                                     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                      พ.ศ.2563 ข้อ 36 และข้อ 37 การกันเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน 
                                     งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ ่งปีงบประมาณโดยขอความเห็นชอบของ               
                                      สภาท้องถิ ่น องค์การบร ิหารส่วนตำบลเมืองล ี จ ึงขอเสนอญัตติเพ ื ่อให้                      
                                     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นชอบการกันเงินงบประมาณ  
                                   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในหมวดงบลงทุนค่าครุภ ัณฑ์                  
                                     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                      ดังนี้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ/ 
                                   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงขอเสนอญัตติ เพื่อให้ 
                                        สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาดังนี้ 
                             1.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปี 
                                     งบประมาณ พ.ศ.2565  
                                           2.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน               
                                       ตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) 
                                        3.ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 21 รายการ แบ่งออกเป็น 
 

 

                                                   / โครงการก่อสร้าง.............. 
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                         -โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ 

                           1 .โครงการข ุดบ ่อน ้ ำต ื ้น  บ ้ านนาหมอ หม ู ่ท ี ่  3 งบประมาณ              
                                         250,000 บาท       

                                              2.โครงการขุดบ่อน้ำตื ้นพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านน้ำแขว่ง หมู ่ที ่ 6  
                                    งบประมาณ  250,000 บาท        

                         3.โครงการซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียนบริเวณลำน้ำแขว่ง บ้านป่าซาง  
                                    หมู่ที่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท 

                                           4.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ  
                                  329,000 บาท 

                            5.โครงการก ่อสร ้างเมร ุ  บ ้านว ังน ้ำเย ็น หม ู ่ท ี ่  5 งบประมาณ              
                             771,000 บาท 

                           6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3  
                             งบประมาณ 14,000 บาท 

                     -ครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 

                                             1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน 1 คัน  
                                       งบประมาณ 2,400,000 บาท  

                                               2 .คร ุ ภ ัณฑ ์ คอมพ ิ ว เ ตอร ์  เ ค ร ื ่ อ งคอมพ ิ ว เ ตอร ์  All in One                        
                                    สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท 

                                          3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงาน 
                                    ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 

                                            4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก      
                                     พร้อมติดตั ้งหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ  
                                      6,690 บาท 

                                            5.ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง จำนวน 1 โต๊ะ งบประมาณ  
                                     13,900 บาท 

                                           6.ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม พนักพิงกลาง มีวางแขน  
                                      จำนวน 30 ตัว งบประมาณ 69,000 บาท 

                                           7.คร ุภ ัณฑ์สำนักงาน โต ๊ะเอนกประสงค์ HDPE จำนวน 10 ตัว  
                                     งบประมาณ 29,880 บาท 

                                                8 .คร ุ ภ ัณฑ ์ คอมพ ิ ว เ ตอร ์  เ ค ร ื ่ อ งคอมพ ิ ว เ ตอร ์  All in One                        
                                     สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000 บาท  
                                                                                                        / 9.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง........... 
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                                         9.คร ุภ ัณฑ ์ก ่อสร ้ าง  ช ุดทดสอบความข ้นเหลวของคอนกรี ต                   
                                 (Slump Test) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,000 บาท 

                                              10.ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
                                       4,000 บาท 

                                                11.คร ุภ ัณฑ์ก ่อสร ้าง แบบหล ่อล ูกป ูนคอนกร ีตทรงส ี ่ เหล ี ่ยม                  
                                        จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,400 บาท 

                                              12.คร ุภ ัณฑ์โรงงาน ต ู ้ เช ื ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ต ู ้  งบประมาณ                 
                                       6,500 บาท 

                                              13.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมอเตอร์ไซต์ 4 จังหวะ 110 ซีซี  
                                    จำนวน 1 คัน งบประมาณ 45,000 บาท 

                                                14.คร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิ ว เตอร ์  เคร ื ่ องคอมพ ิ ว เตอร ์  All in One                      
                                     สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท 

                                       -อ่ืนๆ 1 รายการ 

                                            1.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) งบประมาณ  
                                       77,500 บาท 

               4.ญัตติขอความเห็นชอบเพื ่อดำเนินการโครงการก่อสร้างฝาย               
                                     ห้วยลีขวาง 

     และลำดับถัดไปผมขอเชิญทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอรายละเอียด  
                                        ของแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุม ผมขอนำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับร่างแผนการดำเนินงาน                
นักวิเคราะห์ฯ                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              / 1.หน้าปก............. 
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               1.หน้าปก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

 

 
                                                                                                      / 2.ประกาศ............. 
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                                                             2.ประกาศ 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 

     --------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ ๒๖ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื ่นๆ ที ่ดำเนินการในพื ้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้วจัดทำร่างแผน                        
การดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน และข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ                  
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ              
ผู้บริหารท้องถิ่น” 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 เป ็นที ่ เร ียบร ้อยตามระเบียบและกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง จ ึงประกาศใช ้แผนการดำเน ินงาน                       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่         เดือน  ...........................  พ.ศ.2564 

 

         (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี)  
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 

                                        / 3.คำนำ........... 
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3.คำนำ 

คำนำ 

           ตามที ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ประกาศใช้ข ้อบัญญัติองค์การบร ิหาร                
ส่วนตำบลเมืองลี เรื ่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ ่งได้ร ับความเห็นชอบจาก                     
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และได้รับการอนุมัติโดยนายอำเภอนาหมื่น จึงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 

           เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณ         
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ                
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นและการขยายเวลา    
การจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี        
จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นเพื่อเป็นการวางแนวทางในการดำเนินโครงการ
ที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป 

 

                       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 

                                                              4.สารบัญ 

สารบัญ 
                                                                                                                                 หน้า 

คำนำ 

             

ส่วนที่    1 บทนำ                                             

ส่วนที่    2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม                  

ส่วนที่  3 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1)           

ส่วนที่  4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2)        
           

ภาคผนวก           
 
                                                            / สรุปโครงการ............. 
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สรุปโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
แนวทางการพัฒนา  คือ 

1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  และทั่วถึง 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการก ่อสร ้างถนนภายในหม ู ่บ ้าน  
หมู่ที่ 3 

300,000 บาท พฤศจิกายน 64 -  
มีนาคม 65 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

300,000 บาท พฤศจิกายน 64 -  
มีนาคม 65 

3 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

300,000 บาท พฤศจิกายน 64 -  
มีนาคม 65 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

300,000 บาท พฤศจิกายน 64 -  
มีนาคม 65 

5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

230,000 บาท พฤศจิกายน 64 -  
มีนาคม 65 

รวม 5 โครงการ 1,430,000 บาท  
  
   1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลเมืองลี 

300,000 บาท พฤศจิกายน 64 -  
มีนาคม 65 

รวม 1 โครงการ 300,000 บาท  
 

๒.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 

            2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ำทุ่งนาดง หมู่ที่ 6 300,000 บาท พฤศจิกายน 64 -  
มีนาคม 65 

รวม 1 โครงการ 300,000 บาท  
 
              2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ
ชุมชน 

20,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 1 โครงการ 20,000 บาท  
                                                                                          
                              
                                                                                              / 2.8.ส่งเสริมและสนับสนุน........... 
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                     2.8.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการบริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การเกษตร 

20,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 1 โครงการ 20,000 บาท  

  ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา  คือ 

   3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 บาท ตลอดทั้งปี 
2 โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 บาท ตลอดทั้งปี 
3 โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
251,940 บาท ตลอดทั้งปี 

4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี 30,000 บาท ตลอดทั้งปี 
รวม 4 โครงการ 306,940 บาท  

 
3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 
1 โ ค ร ง ก า ร ต ร ว จ ส ุ ข ภ า พส ำ ห ร ั บ เ ด็ ก                    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3,000 บาท เมษายน-มิถุนายน 65 

2 โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ภ า ว ะ โ ภชน ากา ร                        
ในเด็ก ศพด. 

5,000 บาท ตลอดทั้งปี 

3 โครงการสำรวจข ้อม ูลจำนวนสัตว ์และ                
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภ ัยจากโรคพ ิษส ุน ัขบ ้ าตาม              
พระปณิธานศาสตราจารย ์  ดร.สมเด็จ               
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

5,000 บาท มกราคม - สิงหาคม 65 

4 โครงการส ัตว ์ปลอดโรค คนปลอดภัย                 
จากโรคพ ิษส ุน ัขบ ้า ตามพระปณ ิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราช
นารี 

25,000 บาท มกราคม - สิงหาคม 65 

รวม 4 โครงการ 38,000 บาท  
                                                           
 
 
                                                                                                              / 3.3.ส่งเสริม............ 
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                     3.3.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 บาท มกราคม - สิงหาคม 65 
รวม 1 โครงการ 10,000 บาท  

 
                     3.4.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม   
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน 6,000 บาท ตลอดทั้งปี 
2 โครงการฝ ึกอบรมพัฒนาจิตใจเด ็กและ

เยาวชน 
10,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 2 โครงการ 16,000 บาท  
 
                     3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,000 บาท ตลอดทั้งปี 
รวม 1 โครงการ 5,000 บาท  

 
                     3.9.การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองลี 10,000 บาท ตลอดทั้งปี 
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก

และเยาวชนตำบลเมืองลี 
20,000 บาท ตลอดทั้งปี 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 10,000 บาท ตลอดทั้งปี 
รวม 3 โครงการ 40,000 บาท  

 
                     3.10.การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

15,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 1 โครงการ 15,000 บาท  
 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา   คือ 

                     4.1.อนุรักษ์  ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 10,000 บาท กรกฎาคม 65 – 
ตุลาคม 65 

2 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ 

35,000 บาท เมษายน 65 

                                                                                                       / ตาราง 4.1.(ต่อ)............ 
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ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 
3 โครงการสืบชะตาข้าวตำบลเมืองลี 30,000 บาท พฤศจิกายน 64 – 

มกราคม 65 
4 โครงการอนุร ักษ์ ส ืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรรมท้องถิ่น ม.1-ม.7 
10,000 บาท ตลอดทั้งปี 

5 โ ค ร งก า รบ ร ว งส ร ว ง ศ าล หล ั ก เ ม ื อ ง                 
ตำบลเมืองลี 

20,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 5 โครงการ 105,000 บาท  
 
 
      5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
             แนวทางการพัฒนา   คือ  
            5.1.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการจัดการขยะในชุมชน 20,000 บาท ตลอดทั้งปี 
2 โครงการอนุร ักษ์พันธ ุกรรมพืชอันเนื ่อง               

ม าจากพระราชดำร ิ สม เด ็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

15,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 2 โครงการ 35,000 บาท  
 
              5.3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

10,000 บาท ตุลาคม 64- 
เมษายน 65 

รวม 1 โครงการ 10,000 บาท  
 
          6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

แนวทางการพัฒนา  คือ 
      6.1.สน ับสน ุนให ้ม ีการประสานงานการพัฒนาระหว ่างองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                   

และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการงานร ัฐพ ิธ ี เก ี ่ ยวก ับสถานบัน
พระมหากษัตริย์อุดหนุนที ่ว ่าการอำเภอ             
นาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

40,000 บาท ตลอดทั้งปี 

2 โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน 
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาหมื่น   

15,000 บาท ธันวาคม 64 – 
กุมภาพันธ์ 65 

 
 
                                                                                                      / ตารางที่ 6.1. (ต่อ)............ 
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ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 
3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

21,000 บาท ตลอดทั้งปี 

4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

449,400 บาท ตลอดทั้งปี  

5 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 140,000 บาท ตลอดทั้งปี  
6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนา            

และวัฒนธรรม ประเพณี ให้แก่                        
สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองลี 

20,000 บาท ตลอดทั้งปี  

7 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอ
นาหมื่น ให้แก่สภาวัฒนธรรม                  
อำเภอนาหมื่น 

5,000 บาท ตลอดทั้งปี  

8 โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือน
สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนของ
ประชาชน 

107,850 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 8 โครงการ 798,250 บาท  
 

6.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 บาท ตลอดทั้งปี 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล 
10,000 บาท ธันวาคม 64- 

มกราคม 65  
และ เมษายน 65 

3 โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพอาสาสม ั คร            
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

30,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 3 โครงการ 60,000 บาท  
 

6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร  
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการฝ ึกอบรมเสร ิมสร ้างค ุณธรรม 
จริยธรรม และประชาธิปไตย 

15,000 บาท ตลอดทั้งปี 

2 โครงการเลือกตั้งผู ้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

150,000 บาท ตุลาคม 64 

3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื ่นๆ ที ่อย ู ่ ในอำนาจหน้าที ่ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7,000 บาท ตลอดทั้งปี 

 
 
                                                                                                 / ตารางที่ 6.4.(ต่อ)...........        
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ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 
4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ                        

การสำรวจภาษี 
10,000 บาท ตลอดทั้งปี 

5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

30,000 บาท ตลอดทั้งปี 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 6 โครงการ 232,000 บาท  
 
   7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
               แนวทางการพัฒนา คือ 

     7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับ              
พ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่  
หลังบ้านกินได้ 

20,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 1 โครงการ 20,000 บาท  
 

      7.3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของ              
พ้ืนที่ลุ่มน้ำน่าน 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 โครงการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติ                    
ดิน น้ำ ป่า 

15,000 บาท ตลอดทั้งปี 

รวม 1 โครงการ 15,000 บาท  
 
 การจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ลำดับที่ โครงการ/รายการ งบประมาณ การดำเนินการ 

1 จัดซื ้อครุภ ัณฑ์การเกษตร เครื ่องปั ๊มน้ำ
บาดาล (ซับเมอร์ส) พร้อมระบบ บ้านนาม่วง          
หมู่ที่ 7 

38,600 บาท ตุลาคม 64 – 
กุมภาพันธ์ 65 

2 จัดซื ้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู ้ควบคุม
เครื่องปั๊มน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) บ้านนาม่วง            
หมู่ที่ 7 

8,000 บาท ตุลาคม 64 – 
กุมภาพันธ์ 65 

รวม 2 รายการ 46,600 บาท  
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ        สำหรับรายละเอียดร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565                 
นักวิเคราะห์ฯ              ก็มีเพียงเท่านี้ครับ 

 

 
                                                                   / นายธวัชชัย......... 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม                เม ื ่อท ี ่ประช ุมได ้ร ับฟังการนำเสนอโดยนักว ิเคราะห์ฯ เก ี ่ยวกับ                    
ประธานสภาฯ                         ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้วนั้น ถ้าที่ประชุม                    
                                         มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ เชิญเสนอได้เลยครับ 

ที่ประชุม                    ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็น หรือ ข้อโต้แย้งใดๆ ผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ                เกี่ยวกับการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ     
                                   พ.ศ.2565 เชิญครับ 

ที่ประชุม                                         มติที่ประชุม (เวลา 09.57 น.)    
                                             1.เห็นชอบ        10 เสียง  
                                2.ไม่เห็นชอบ     - เสียง  
                                    3.งดออกเสียง    1  เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม               5.2.ขอเสนอญัตติเพื ่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ                   ตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)  

                                       เชิญคณะผู้บริหารฯ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ               เรียนที่ประชุม สำหรับร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
นายก อบต.เมืองลี                 (พ.ศ.2566-2570) การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวนี้ เนื ่องด้วย 
                                        กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7467  
                                     ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
                                  ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณี 
                                  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                   อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม               
                                  ก่อนปีงบประมาณถัดไป ในส่วนของรายละเอียดร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                          ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) เชิญนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอที่ประชุม  
                                     เชิญครับ 

นายพงศกร  เขื่อนคำ                เรียนที่ประชุม สำหรับรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                          ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    / 1.หน้าปก......... 
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1.หน้าปก 

 

 
 

 
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

 

                                                                                                                / 2.ประกาศ............ 
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2.ประกาศ 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
    เรื่อง  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) 

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

 ตามความในพระราชบ ัญญ ัต ิสภาตำบลและองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ.2537                 
มาตรา 69/1 และกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                     
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 18 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/         
ว7467 ลงวันที ่ 14 ธันวาคม 2563 เรื ่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
(พ.ศ.2566-2570) กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา                
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 (1) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ             
จากเงินสะสม หรือได้ร ับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ                   
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น            

          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
28 กันยายน พ.ศ.2564 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  (พ.ศ.2566-2570)                 
เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีต่อไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่       เดือน ...........................พ.ศ.2564  เป็นต้นไป  

    ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน .............................. พ.ศ.2564   

 

     (นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                                                                                          / 3.คำนำ............. 
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3.คำนำ 
 

คำนำ 
 

  การวางแผนเป็นกระบวนการอันสำคัญยิ่งต่อการบริหาร แผนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย
ขององค์กรและยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ สร้างความเจริญ
ให้เกิดแก่ชุมชนในชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง จึงจำเป็นต้องมีแผนและใช้แผน     
เป็นเครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
โดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (ฉบับที ่ 3)                
พ.ศ.๒๕61 และหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ที ่  มท 0810.3/ว7467 ลงว ันที ่  14 ธ ันวาคม 2563                           
เร ื ่อง แนวทางการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 -2570) กำหนดให้                      
แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอ่ืน              
ท ี ่ม ีกฎหมายจ ัดต ั ้ ง ให ้จ ัดทำหร ือทบทวนให ้แล ้ว เ สร ็จภายในเด ือนต ุลาคมก ่อนป ีงบประมาณถ ัดไป                                 
ทั ้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ ่นต้องมีความสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด                    
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด สามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 และ
นโยบายรัฐบาล นั้น 

          การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทำให้
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีสามารถดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้                
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัดทั้งเวลา งบประมาณ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
โดยส่วนรวม และในโอกาสนี้ขอขอบคุณประชาคมระดับหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนา
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล คณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดทำแผนพัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                              
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน  ที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

               กันยายน  2564 

 

 

             / 4.สารบัญ............ 
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4.สารบัญ 

สารบัญ 

 
    หน้า 

คำนำ 

             

ส่วนที่    1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน           

ส่วนที่    2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ               

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล               
          

ภาคผนวก           
 

นายพงศกร   เขื่อนคำ               ลำด ับถ ัดไปจะเป ็นการนำเสนอรายละเอ ียดของย ุทธศาสตร์                            
นักวิเคราะห์ฯ                        ที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)      

                                          1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

                                          1.1.ด้านความมั่นคง   
                                           1.2.ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
                                              1.3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
                                              1.4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
                                               1.5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
                                        1.6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบราชการบริหารภาครัฐ 

                                          2.แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  13 (พ.ศ.2566 - 
                                      2570) 

                                              2.1.เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                                              2.2.สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค   
                                            2.3.วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
                                          2.4.ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

 
 
                                                   / 3.ประเด็นพัฒนากลุ่มจังหวัด............... 
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                                         3.ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

                              3.1.ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า  
                                     การลงทุน และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั ้งระบบอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม                
                                      ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจ               
                                      ฐานรากให้เข้มแข็ง  
                                          3.2.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการดูแล              
                                      และการบริการทางสุขภาพ  
                                                3.3.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการ 
                                        รับมือภัยพิบัติ ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ 

                                    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 
                                                4.1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้าง 
                                    มูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
                                                 4.2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                      สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
                                                4.3 . ย ุทธศาสตร ์ที่  3 การ เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพและศ ั กยภาพ                    
                                      การผลิตการเกษตร 
                                                   4.4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุล 
                                       และยั่งยืน 
                                                   4.5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
                                          5.ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นจ ังหว ัดน ่าน                    
                                 (พ.ศ.2566-2570) 
                             5.1.การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพ้ืนฐาน 
    5.2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่ต้นน้ำ 
    5.3.ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ 
    5.4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ชุมชนและสังคม 
    5.5.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคระบาด 
                                     6.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

                              6.๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
                                                6.๒.ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด ้านเศรษฐก ิจและการท ่องเท ี ่ยว                   
                                      เชิงอนุรักษ ์
                                                  6.๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั ่นคง                 
                                          ของมนุษย์ 

                                        6.๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี               
                           และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                                      6.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
                             การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

                                                   6.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
                                                  6.7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 
                                                                    / นายพงศกร.............. 
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นายพงศกร   เขื่อนคำ    โดยยุทธศาสตร์เหล่านี ้จะต้องสอดคล้องกันหมดนะครับ                
นักวิเคราะห์ฯ                      โดยผมจะต้องจ ัดวางเอาโครงการตามแนวทางการพัฒนาตำบลเม ืองลี                 
                                     บรรจุเข้าไว้ตามยุทธศาสตร์ต่างๆที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อเป็นการจัดหมวดหมู่             
                                    ของโครงการ และเพื่อเป็นการวางแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
                                       ประจำปี และการประสานงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ  
                                                ลำดับถัดไปจะเป็นการนำเสนอในส่วนของโครงการต่างๆ                 
                                   ที ่อยู ่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570)                  
                                    โดยเบื ้องต้นผ่านการจัดทำร่างแผนดังกล่าว โดยคณะกรรมการสนับสนุน                 
                                      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ  
                                      พัฒนาท้องถิ่น แล้วครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สรุปโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาคา-น้ำแขว่ง 700,000 
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาทะนุง-นาคา 700,000 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 500,000 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 500,000 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน ทางแยกนํ้าตกนางกวัก หมู่ที่ 5 350,000 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 350,000 
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 500,000 
8 โครงการปรับปรุงถนนขนพืชผลการเกษตรห้วยกำแพ้ง-ผาแม้ว หมู่ที่ 2 500,000 
9 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 7 350,000 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 300,000 
11 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรบริเวณเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

และหมู่ท่ี 7 
600,000 

12 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำนํ้าอูน หมู่ที่ 1 5,000,000 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 400,000 
14 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำนํ้าลี หมู่ที่ 5 5,000,000 
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 400,000 
16 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าห้วยขุมต่อ หมู่ที่ 6 350,000 
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1 400,000 
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 500,000 
19 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรสะพานนาคาถึงนายอน หมู่ที่ 4 3,000,000 
20 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 6 500,000 
21 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยขุมต่อ หมู่ที่ 6 350,000 
21 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 500,000 
22 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยต้นกอก หมู่ที่ 3 350,000 
23 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยม่วงดำ หมู่ที่ 5 350,000 
24 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสำนักสงฆ์ หมู่ 6 350,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
25 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดถนนเส้นหลัก หมู่ 2 400,000 
26 โครงการขยายถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 350,000 
27 โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 350,000 
28 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนเส้นหลักบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 350,000 
29 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมปากทางเข้าห้วยต้นกอก หมู่ 3 250,000 
30 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางไปบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 250,000 
31 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำนํ้าลี หมู่ที่ 5 250,000 
32 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 500,000 
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 1,500,000 
34 โครงการปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 500,000 
35 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร ม.7 1,000,000 
36 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ม.5 5,000,000 
37 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนเส้นหลักสายนาทะนุง-นาคา-นํ้าแขว่ง 6,000,000 
38 โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผลการเกษตรสายบ้านนํ้าแขว่ง ตำบลเมืองลี  

เชื่อมต่อบ้านเชตะวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย 
4,500,000 

39 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินทั้งระบบ หมู่ที่ 3 200,000 
40 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 1 400,000 
41 โครงการขยายระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7 250,000 
42 โครงการก่อสร้างระบบผลิตและจ่ายนํ้าดื่มเพ่ืออุปโภค บริโภคท่ีสะอาด  

หมู่ที่ 3 
700,000 

43 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 250,000 
44 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 3 300,000 
45 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 2 300,000 
46 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 6 400,000 
47 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 250,000 
48 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 2 300,000 
49 โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 2 250,000 
50 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6 250,000 
51 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าบ้านนํ้าแขว่ง หมู่ที่ 6 500,000 
52 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 4 350,000 
53 โครงการขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล หมู่ที่ 3 250,000 
54 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 7 350,000 
55 โครงการก่อสร้างถังเก็บพักนํ้าบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อนํ้าดิบใหม่ บ้านนาคา 

หมู่ที่ 4 
500,000 

56 โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 7 250,000 
57 โครงการก่อสร้างถังพักนํ้า หมู่ที่ 3 500,000 
58 โครงการซ่อมแซมระบบนํ้าบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 300,000 
59 โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 4 300,000 
60 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 300,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
61 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บนํ้า 1 ห้วยหมาก 2 อ่างห้วยมะแขว่น หมู่ที่ 1 5,000,000 
62 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าทวาย หมู่ที่ 3 5,000,000 
63 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยขี้หมู หมู่ที่ 2 5,000,000 
64 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยต้นต้อง หมู่ที่ 5 5,000,000 
65 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยน่าน หมู่ที่ 7 5,000,000 
66 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 5,000,000 
67 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าพ้ืนที่แก้มลิง ห้วยนํ้าทวาย หมู่ที่ 3 5,000,000 
68 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยบั้งกลาง หมู่ที่ 2 5,000,000 
69 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บนํ้า หมู่ที่ 3 5,000,000 
70 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยแก้ว หมู่ที่ 4 5,000,000 
71 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยรากไม้ หมู่ที่ 4 5,000,000 
72 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าลำนํ้าลี หมู่ที่ 3 5,000,000 
73 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก ห้วยจำเต๋ย หมู่ที่ 4 5,000,000 
74 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บนํ้าห้วยช้างตาย หมู่ที่ 4 5,000,000 
75 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยทวาย หมู่ที่ 4 5,000,000 
76 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยจาวัก หมู่ที่ 4 5,000,000 
77 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าลำนํ้าลี หมู่ที่ 4 5,000,000 
78 โครงการปรับปรุงสระห้วยมะกอก หมู่ที่ 3 100,000 
79 โครงการซ่อมแซมระบบประปาสายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 100,000 
80 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 3 250,000 
81 โครงการก่อสร้างถังพักนํ้าบริเวณนํ้าตกวังเขียว ม.1 500,000 
82 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 100,000 
83 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าแรงตํ่า) ทั่วตำบลเมืองลี  

ใช้หลอดไฮโดรเจน/LED 
700,000 

84 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตำบลเมืองลี 150,000 
85 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลเมืองลี 300,000 
86 โครงการขุดตักปรับพ้ืนที่สำหรับการเกษตรในพื้นที่ตำบลเมืองลี ม.1-ม.7 150,000 
87 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.7 700,000 
88 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ (ม่อนคือ/ห้วยกระทิง) หมู่ที่ 4 1,000,000 
89 โครงการก่อสร้างศาลาพักสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 200,000 
90 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน หมู่ 5 350,000 
91 โครงการปรับภูมิทัศน์ อบต.เมืองลี 50,000 
92 โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 350,000 
93 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า แผงโซล่าเซลล์เข้าสถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 1-7 350,000 
94 โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 2,500,000 
95 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดินบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองลี 500,000 
96 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าบริเวณ อาคาร ศพด. 500,000 
97 โครงการก่อสร้างหลังคามุงเครื่องเล่นสนาม 30,000 
98 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 350,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
99 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซ่ล่าเซลล์ของ อบต.เมืองลี 500,000 

100 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม.2 150,000 
101 โครงการก่อสร้างสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก  

รัชกาลที่ 10 
100,000 

102 โครงการขุดบ่อกำจัดขยะ 10,000 
103 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เตาเผาขยะ 35,000 
104 โครงการก่อสร้างถังพักนํ้าและระบบส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ม.5 2,000,000 
105 โครงการก่อสร้างถังพักนํ้าเพ่ือการเกษตรพร้อมระบบจ่ายนํ้า ม.1 1,300,000 
106 โครงการก่อสร้างถังพักนํ้าห้วยขี้หมูและห้วยบั้งกลาง ม.2 1,000,000 
107 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยจะวักพร้อมถังเก็บนํ้าและระบบส่งนํ้า 

สำหรับการอุปโภคและบริโภค ม.3 
1,500,000 

108 โครงการขุดบ่อบาดาลก่อสร้างถังเก็บนํ้าและระบบจ่ายนํ้าเพ่ือการอุปโภค 
และบริโภคบ้านนาม่วง ม.7 

5,000,000 

109 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้า (ตะบันนํ้า) 10,000 
110 โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้า ม.1-ม.7 700,000 
111 โครงการก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ม.1-ม.7 10,000 
112 โครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แปรรูปทางการเกษตร  

ม.1-ม.7 
10,000 

113 โครงการก่อสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ม.1-ม.7 10,000 
114 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ม.2 300,000 
115 โครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทางสาธารณะตำบลเมืองลี 70,000 
116 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าพ้ืนที่ทำกินตำบลเมืองลี ม.1-ม.7 700,000 
117 โครงการปรับปรุงป้ายจราจรและไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามเขตพ้ืนที่เสี่ยง

อันตรายจากอุบัติเหตุในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 
700,000 

118 โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ม.3 500,000 
119 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในชุมชน ม.6 300,000 
120 โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 4 500,000 
121 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสายหลัก หมู่ที่ 6 500,000 
122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 600,000 
123 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 600,000 
124 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 500,000 
125 โครงการซ่อมแซมรางระบายนํ้าบ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 200,000 
126 โครงการก่อสร้างถนนเข้าป่าสุสานบ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 300,000 
127 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 500,000 
128 โครงการขยายถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 300,000 
129 โครงการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 500,000 
130 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พระธาตุเมืองลีศรีนํ้าอูนบ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 300,000 
131 โครงการปรับตัดถนนดอนมูลผามุง บ้านนาคา หมู่ที่ 4 

 
1,000,000 
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132 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
และส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านนาคา หมู่ที่ 4 

500,000 

133 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าบ้านนาคาและบ้านนาโป่ง หมู่ที่ 4 400,000 
134 โครงการติดตั้งราวกันตก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 200,000 
135 โครงการขยายผิวถนนพร้อมติดตั้งราวกันตกบริเวณท่อลอดเหลี่ยมบ้านป่าซาง 

หมู่ที่ 2 
400,000 

136 โครงการขยายผิวถนนเส้นทางสะพานบ้านนาคาถึงสามแยกบ้านนาหมอ 500,000 
137 โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณถนนเส้นทางด้านหน้าป้ายหมู่บ้านป่าซาง  

หมู่ที่ 2 
 

138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 500,000 
139 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.5) หมู่ที่ 3 500,000 
140 โครงการขุดบ่อนํ้าตื้น หมู่ที่ 1 400,000 
141 โครงการจัดซื้อระบบสูบนํ้าและระบบจ่ายนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 300,000 
142 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 5,000,000 
143 โครงการต่อเติมศาลาฌาปนสถาน บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 200,000 
144 โครงการจัดซื้อระบบสูบนํ้าและระบบจ่ายนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  

บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
300,000 

145 โครงการขุดบ่อนํ้าตื้นเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร บ้านนาม่วง  
หมู่ที่ 7 

400,000 

146 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าลำนํ้าแขว่ง หมู่ที่ 7 500,000 
147 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าเข้าฌาปนสถาน บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  

และบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
600,000 

148 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าบริเวณฌาปนสถาน บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
และบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

600,000 

149 โครงการก่อสร้างสถานีสูบนํ้าพร้อมติดตั้งระบบสูบนํ้าและระบบจ่ายนํ้า 
ตำบลเมืองลี 

700,000 

150 โครงการขุดบ่อนํ้าตื้นพร้อมระบบจ่ายน้ำในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ม.1-ม.7 700,000 
151 โครงการขุดบ่อนํ้าตื้นสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
400,000 

152 โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้าลำนํ้าแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 500,000 
153 โครงการขุดบ่อนํ้าตื้น บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 400,000 
154 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาคา หมู่ที่ 4 400,000 
155 โครงการวางท่อส่งนํ้าจากหน่วยจัดการต้นนํ้าเมืองลี บ้านนาคา หมู่ที่ 4 200,000 
156 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาห้วยนางกวักพร้อมระบบจ่ายนํ้า หมู่ 2  

หมู่ 3 และหมู่ 4 
500,000 

157 โครงการก่อสร้างระบบชลประทานฝายนาคาและฝายนาตาล บ้านนาคา  
หมู่ที่ 4 

500,000 

158 โครงการปรับปรุงท่อส่งนํ้าประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาคา หมู่ที่ 4 
 

200,000 

159 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมวางท่อสูบนํ้า  
บ้านนาคา หมู่ที่ 4 

500,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
160 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าและระบบส่งนํ้าอ่างห้วยทรายขาวบ้านนาคา  

หมู่ที่ 4 
500,000 

161 โครงการขุดบ่อนํ้าตื้นเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร บ้านนาคา หมู่ที่ 
4 

400,000 

162 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยลำนํ้าลี หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4 5,000,000 
163 โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนสถาน บ้านนาคา หมู่ที่ 4 300,000 
164 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 500,000 
165 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 500,000 
166 โครงการจัดทำแก้มลิงและวางกล่องเกเบี้ยนบ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 500,000 
167 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 300,000 
168 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยม่วงคำ บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 300,000 
169 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 400,000 
170 โครงการขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 200,000 
171 โครงการขุดบ่อบาดาลในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ม.1-ม.7 700,000 
172 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมระบบจ่ายนํ้าและถังเก็บนํ้า อบต.เมืองลี 400,000 
173 โครงการวางท่อระบายน้ำตัดผ่านบ้านนายเริง ศรีแก้ว 200,000 
174 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโซล่าเซลล์ทั่วตำบล

เมืองลี ม.1-ม.7 
700,000 

175 โครงการก่อสร้างสะพานเพ่ือการเกษตรการเดินทางและการท่องเที่ยวตำบล
เมืองลี 

2,000,000 

176 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเพื่อการเกษตรการเดินทางและ 
การท่องเที่ยวตำบลเมืองลี 

700,000 

177 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 6 400,000 
178 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่3 

และหมู่ท่ี 5 
5,000,000 

179 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 5 5,000,000 
180 โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้าถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 3 

และหมู่ท่ี 5 
500,000 

181 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 3  
และหมู่ท่ี 5 

500,000 

182 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 3  
และหมู่ท่ี 5 

500,000 

183 โครงการวางท่อและขยายถนนภายในหมู่บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 500,000 
184 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 300,000 
185 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้า คสล.บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 350,000 
186 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 500,000 
187 โครงการปรับปรุงระบบส่งนํ้าประปาภูเขา หมู่ที่ 1 300,000 
188 โครงการขุดรอกรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 200,000 
189 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 1 350,000 
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190 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 350,000 
191 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้า หมู่ที่ 1 300,000 
192 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 350,000 
193 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 350,000 
194 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 200,000 
195 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 350,000 
196 โครงการซ่อมแซมรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 350,000 
197 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้า หมู่ที่ 2 300,000 
198 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าเข้าสู่ฌาปนสถาน หมู่ที่ 2 300,000 
199 โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 500,000 
200 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 350,000 
201 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังเก็บนํ้าบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 300,000 
202 โครงการก่อสร้างราวกันตกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 300,000 
203 โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น/ฝายชะลอนํ้าบริเวณห้วยต้นตอง หมู่ที่ 3 300,000 
204 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 500,000 
205 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 350,000 
206 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 350,000 
207 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 200,000 
208 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้า หมู่ที่ 3 300,000 
209 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 350,000 
210 โครงการซ่อมแซมรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 350,000 
211 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 350,000 
212 โครงการซ่อมแซมรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 350,000 
213 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 350,000 
214 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้า หมู่ที่ 4 300,000 
215 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังเก็บนํ้าฝน บ้านนาคา หมู่ที่ 4 300,000 
216 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขาว หมู่ที่ 4 300,000 
217 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 300,000 
218 โครงการจัดซื้อและติดตั้งถังเก็บนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค หมู่ที่ 5 300,000 
219 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 350,000 
220 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 350,000 
221 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้า หมู่ที่ 5 300,000 
222 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 350,000 
223 โครงการซ่อมแซมรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 350,000 
224 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 200,000 
225 โครงการก่อสร้างสะพานใต้นํ้า บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 300,000 
226 โครงการปรับปรุงไหล่ทางและท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู  

พร้อมวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านวังนํ้าเย็น หมู่ที่ 5 
100,000 

227 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้า ทุ่งปู่ตาถึงฝายปู่แดง หมู่ที่ 6 300,000 
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228 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 350,000 
229 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 350,000 
230 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้า หมู่ที่ 6 300,000 
231 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 350,000 
232 โครงการซ่อมแซมรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 350,000 
233 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 200,000 
234 โครงการขุดบ่อกำจัดขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 200,000 
235 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 350,000 
236 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังเก็บนํ้าบ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 300,000 
237 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 350,000 
238 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 350,000 
239 โครงการซ่อมแซมถังเก็บนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 300,000 
240 โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 350,000 
241 โครงการซ่อมแซมรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 350,000 
242 โครงการขุดลอกรางระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 200,000 
243 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 300,000 
244 โครงการจัดซื้อและติดตั้งถังเก็บนํ้าบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 7 300,000 
245 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้าและไหล่ทางแบบตัวยูพร้อม 

วางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
100,000 

246 โครงการก่อสร้างสะพานใต้นํ้าบริเวณห้วยป่าหก บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  
247 โครงการปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมรางระบายนํ้าและไหล่ทางแบบตัวยู  

บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 
300,000 

248 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลเมืองลี 700,000 
249 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานและบริเวณโดยรอบในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 700,000 
250 โครงการก่อสร้างอาคารรับรองสำหรับผู้ติดต่อราชการ 500,000 
251 โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน 500,000 
252 โครงการก่อสร้างศูนย์การกระจายข่าวและการประชาสัมพันธ์ประจำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
500,000 

253 โครงการก่อสร้างระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 300,000 
254 โครงการก่อสร้างอาคารที่ประชุมงานกิจการสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลเมืองลี 
2,500,000 

255 โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลเมืองลี 

20,000 

256 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 
257 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งราวกันตก บ้านนํ้าแขว่ง หมู่ที่ 6 300,000 
258 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพ้ืนที่สำนักงานโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 300,000 
259 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารสำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
500,000 

260 โครงการก่อสร้างฝายนาคาพร้อมระบบส่งนํ้า 20,000,000 
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261 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพพร้อมลานกีฬาบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5  4,000,000 
262 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาทะนุง-นาคา และสายนาคา-น้ำแขว่ง  3,000,000 
263 โครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ  18,000,000 
264 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่บ่อน้ำเย็นหรือบ่อผลิตน้ำดื่ม บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 500,000 
265 โครงการวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายบริเวณบ่อน้ำเย็น หมู่ที่ 1 500,000 
266 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 300,000 
267 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหลักหน้าหอประชุมหมู่บ้าน 

(ห้วยหมาก) หมู่ที่ 1 
350,000 

268 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ำลุ่มวัดห่าง บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 500,000 
269 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 500,000 
270 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 300,000 
271 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำห้วยบั้งกลาง หมู่ที่ 2 300,000 
272 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย (ขุดบ่อใหม่) หมู่ที่ 4  

1.บริเวณบ้านนาโป่ง 2.บริเวณบ้านนาคา 
700,000 

273 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนาหมอ-บ้านวังน้ำเย็น  2,000,000 
274 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้า หมู่ที่ 1 500,000 
275 โครงการก่อสร้างเสริมฝายลำนํ้าลีพร้อมท่อส่งนํ้า จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 500,000 
276 โครงการขุดลอกลำห้วยลากไม้ (แก้มลิง) หมู่ที่ 4 100,000 
277 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าทุ่งนาดง หมู่ที่ 6 500,000 
278 โครงการซ่อมแซมฝายนาหมอ หมู่ที่ 4 500,000 
279 โครงการขุดลอกสระนํ้าสาธารณหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 200,000 
280 โครงการขุดลอกลำเหมืองนาตาล หมู่ที่ 4 300,000 
281 โครงการขุดลอกลำนํ้าอูน (แก้มลิง) หมู่ที่ 1 500,000 
282 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง หมู่ที่ 3 300,000 
283 โครงการขุดลอกนํ้าตกและลำนํ้าสาขา (นํ้าตกวังพระง่าง) หมู่ที่ 5 200,000 
284 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 400,000 
285 โครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันนํ้ากัดเซาะพ้ืนที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 2 500,000 
286 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าลำนํ้าลี หมู่ที่ 5 350,000 
287 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง 1.ต้นนํ้า 2.นํ้าแขว่งกลาง หมู่ที่ 6 500,000 
288 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 500,000 
289 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองหล่ายหน้า หมู่ที่ 2 300,000 
290 โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมืองทุ่งน่าน หมู่ที่ 7 400,000 
291 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 300,000 
292 โครงการวางท่อส่งนํ้าเพื่่อการเกษตร หมู่ที่ 4 200,000 
293 โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้า บ้านนํ้าแขว่ง หมู่ที่ 6 300,000 
294 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายป่าไผ่ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 300,000 
295 โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้านามะกอก หมู่ที่ 3 300,000 
296 โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 300,000 
297 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง หมู่ที่ 7 300,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
298 โครงการซ่อมแซมฝายกั้นนํ้า หมู่ที่ 3 500,000 
299 โครงการวางท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตรนาสาบน หมู่ที่ 2 250,000 
300 โครงการซ่อมแซมฝายทุ่งน่าน หมู่ที่ 7 200,000 
301 โครงการก่อสร้างฝายนามะกอก หมู่ที่ 4 500,000 
302 โครงการก่อสร้างเสริมพนังกั้นนํ้านานางเกษร หมู่ที่ 1 250,000 
303 โครงการซ่อมแซมฝายนาม่วง (ทำให้ตํ่าลง) หมู่ที่ 7 100,000 
304 โครงการขุดลอกลำห้วยทรายขาวและลำนํ้าสาขา หมู่ที่ 4 200,000 
305 โครงการเสริมฝายกั้นนํ้าทุ่งหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 100,000 
306 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 500,000 
307 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าลำเหมืองนาโป่งหมู่ที่ 4 250,000 
308 โครงการก่อสร้างรางรินลำเหมืองนาโป่ง หมู่ที่ 4 200,000 
309 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าแขว่ง (เขตบ้านนาม่วง) หมู่ที่ 2 250,000 
310 โครงการก่อสร้างฝายลุ่มบ้าน หมู่ที่ 2 300,000 
311 โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้านานายมนัส แปงเหมือน หมู่ที่ 4 500,000 
312 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าห้วยกำแพ้งและบริเวณพ้ืนที่เกษตรที่เสี่ยง 

ต่อการถูกนํ้ากัดเซาะ ม.2 
3,000,000 

313 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้าลำนํ้าแขว่ง หมู่ที่ 7 550,000 
314 โครงการก่อสร้างพนังก้ันนํ้า บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 500,000 
315 โครงการซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 300,000 
316 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าและจ่ายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  

บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
500,000 

317 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตรบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 500,000 
318 โครงก่อสร้างฝายชะลอนํ้าลำนํ้าอูน บ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 500,000 
319 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าและจ่ายนํ้าเพ่ือการเกษตรด้วยระบบโซล่าเซลล์  

บ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 
500,000 

320 โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้าและจ่ายนํ้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์  
บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

500,000 

321 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 300,000 
322 โครงการขุดลอกหน้าฝายชลประทาน บ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 200,000 
323 โครงการขุดลอกลำนํ้าลีและวางกล่องเกเบี้ยน บ้านนาคา หมู่ที่ 4 300,000 
324 โครงการขุดลอกลำเหมืองนาพริก บ้านนาคา หมู่ที่ 4 200,000 
325 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร บ้านนาคา หมู่ที่ 4 500,000 
326 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าห้วยเสือ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 300,000 
327 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองห้วยหมาก/ทุ่งป่าหก/ทุ่งลุ่มวัดห่าง/ทุ่งตีนชัน/

ทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 1 
200,000 

328 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 500,000 
329 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหล่ายหน้า บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 500,000 
330 โครงการโคกหนองนาโมเดล 500,000 
331 โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 1 300,000 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
332 โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 1 300,000 
333 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว บ้านนํ้าอูน หมู่ที่ 1 300,000 
334 โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 2 300,000 
335 โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 2 300,000 
336 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณลำนํ้าแขว่ง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 30,000 
337 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 3 300,000 
338 โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 3 300,000 
339 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรพร้อมระบบสูบนํ้าและจ่ายนํ้า 

โดยระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 
300,000 

340 โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 5 300,000 
341 โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 6 300,000 
342 โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 6 300,000 
343 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืชบริเวณลำนํ้าแขว่ง บ้านนํ้าแขว่ง หมู่ที่ 6 30,000 
344 โครงการขุดลอกดาดลำเหมือง หมู่ที่ 7 300,000 
345 โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 7 300,000 
346 โครงการขุดดินตะกอนและเศษวัชพืช บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 50,000 
347 โครงการก่อสร้างฝายชะลอนํ้าโดยวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย บ้านนาม่วง 

หมู่ที่ 7 
300,000 

348 โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเมืองลี 300,000 
349 โครงการซ่อมแซมดาดลำเหมือง หมู่ที่ 5 300,000 
350 โครงการก่อสร้างฝายนาคาพร้อมระบบส่งนํ้า 20,000,000 
351 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพพร้อมลานกีฬาบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5  4,000,000 
352 โครงการปรับปรุงถนนสายนาทะนุง-นาคา และสายนาคา-น้ำแขว่ง  3,000,000 
353 โครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ  18,000,000 
354 โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่บ่อน้ำเย็นหรือบ่อผลิตน้ำดื่ม บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 500,000 
355 โครงการวางเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายบริเวณบ่อน้ำเย็น หมู่ที่ 1 500,000 
356 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 300,000 
357 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายหลักหน้าหอประชุมหมู่บ้าน 

(ห้วยหมาก) หมู่ที่ 1 
350,000 

358 โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ำลุ่มวัดห่าง บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 500,000 
359 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 500,000 
360 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 300,000 
361 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำห้วยบั้งกลาง หมู่ที่ 2 300,000 
362 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำพร้อมระบบจ่าย (ขุดบ่อใหม่) หมู่ที่ 4  

1.บริเวณบ้านนาโป่ง 2.บริเวณบ้านนาคา 
700,000 

363 โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1-7  350,000 
รวม 363 โครงการ  

 

                                                                      / ยุทธศาสตร์ที่ 2.......... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
1 โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี 150,000 
2 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชทางการเกษตร 40,000 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน 70,000 
4 โครงการสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจ

ชุมชน) 
792,600 

5 โครงการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ ม.1-ม.7 70,000 
6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 20,000 
7 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 55,000. 
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 20,000 
9 โครงการตลาดประชารัฐ 10,000 

10 โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่ ม.4 50,000 
11 โครงการอบรมการพัฒนาอาชีพ ม.1-ม.7 20,000 
12 โครงการอบรมและการส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มอาชีพทางการเกษตร 

ในการปลูกผักในโรงเรือนและการเพาะเห็ดฟาง ม.1-ม.7 
20,000 

13 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้พ้ืนที่น้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูง (ผักในโรงเรือน) 
ม.1-ม.7 

600,000 

14 โครงการผลิตถ่านอัดแท่ง ม.1-ม.7 10,000 
15 โครงการอบรมการปลูกพืชแบบประณีต ม.1-ม.7 300,000 
16 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้น ม.1-ม.7 600,000 
17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 
700,000 

18 โครงการสนับสนุนการตั้งกลุ่มเกษตรกร ม.1-ม.7 500,000 
19 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ลองกอง เงาะ อะโวคาโด ทุเรียน)  

ทั้งในและนอกโรงเรือน ม.1-ม.7 
150,000 

20 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 700,000 
21 โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำงานเป็นกลุ่ม 

ม.1-ม.7 
30,000 

22 โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 70,000 
23 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 50,000 
24 โครงการฝึกอบรมและการบริหารจัดการ 1.ด้านหัตถกรรม 2.ด้านการแปรรูป  

3.ด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ม.1-ม.7 
30,000 

25 โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน อุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาหมื่น 20,000 
26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 100,000 
27 โครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน 350,000 
28 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลี 100,000 
29 โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวนํ้าตก 150,000 
30 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอนาหมื่น นํ้าตกตาดหมอก  

นํ้าตกนางกวัก นํ้าตกวังพระง่าง ตำบลเมืองลี 
100,000 
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ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวห้วยทรายขาว ม.4 500,000 
32 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวนายอน-นาตาล ม.4 500,000 
33 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวลำนํ้าลี (ก่อสร้างถนนบดอัด) ม.4 500,000 
34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นํ้าตกนางกวัก ม.3 250,000 
35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นํ้าตกวังเขียว ม.1 250,000 
36 โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองลี 500,000 
37 โครงการสนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยว ม.5 200,000 
38 โครงการจัดทำซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองลี 140,000 
39 โครงการก่อตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 140,000 
40 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ม.5 50,000 
41 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริฯ 50,000 
42 โครงการขยายผลโครงการหลวงนํ้าแขว่ง 50,000 
43 โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริบ้านนํ้าอูน 50,000 
44 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร 200,000 
45 โครงการก่อสร้างระบบผันนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

ตำบลเมืองลี 
500,000 

รวม 45 โครงการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 150,000 
3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 
4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบล 

เมืองลี 
500,000 

5. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 400,000 
6. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ 30,000 
7. โครงการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 
8. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุ อุปกรณ์ ศพด. 30,000 
9. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด. 20,000 

10. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 
11. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเล็ก 50,000 
12. โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองลี 30,000 
13. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 
14. โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

การดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัตธรรมวัดนาราบวิทยา 
20,000 

15. โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สปสช.) 20,000 
16. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์นํ้ายาเคมีและสารที่มีฟอสกำจัดยุงลาย 30,000 
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ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
17. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

30,000 

18. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ 20,000 
19. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค 70,000 
20. โครงการคัดกรองสุขภาพความดัน เบาหวาน ประชาชนตำบลเมืองลี 30,000 
21. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์และผู้ปกครองเด็กอายุ 0-6 ปี 20,000 
22. โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 70,000 
23. โครงการธรรมนูญสุขภาพ 30,000 
24. โครงการส่งเสริมกิจการสาธารณสุขมูลฐาน 105,000 
25. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรม อสม.ตำบลเมืองลี 20,000 
26. โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 20,000 
27. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1-7 140,000 
28. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ 

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามรพะปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

10,000 

29. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลดความเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ 20,000 
30. โครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 
31. โครงการลด ละ เลิกเหล้า เพ่ือสุขภาพที่ดี ม.1-ม.7 20,000 
32. โครงการดื่มนํ้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.7 10,000 
33. โครงการสนับสนุนกิจกรรมแม่บ้านในการนวดแผนโบราณ ม.1-ม.7 50,000 
34. โครงการสุขภาพดี ชุมชนมีความสุข ม.1-ม.7 10,000 
35. โครงการตำบลปลอดภัยพัฒนาคุณภาพชีวิต (อาหารปลอดภัย) 160,000 
36. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000 
37. โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 15,000 
38. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลี 50,000 
39. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 20,000 
40. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 
41. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ม.1-ม.7 50,000 
42. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 20,000 
43. โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน 20,000 
44. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และอินเตอร์เน็ตตำบลเมืองลี 100,000 
45 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี 50,000 
46 โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน 20,000 
47 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่โตไปไม่โกง 15,000 
48 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 60,000 
49 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (อบรมหลักกฎหมาย) ม.1-ม.7 70,000 
50 โครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ติดยาเสพติด 35,000 
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ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
51 โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลีต้านยาเสพติด 100,000 
52 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 20,000 
53 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 20,000 
54 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,989,200 
55 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 20,000 
56 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว ม.1-ม.7 20,000 
57 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้พิการ 20,000 
58 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,152,000 
59 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000 
60 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส 20,000 
61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ 70,000 
62 โครงการบ้านพอเพียง 50,000 
63 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
140,000 

64 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 50,100 
65 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ 50,000 
66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี 200,000 
67 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 50,000 
68 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 300,000 
69 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ 30,000 
70 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 

จังหวัดน่านประจำตำบลเมืองลี 
50,000 

71 โครงการสนับสนุนการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 
72 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 20,000 
รวม 72 โครงการ  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
1. โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 50,000 
2. โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผาช้าง 30,000 
3. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 30,000 
4. โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว 200,000 
5. โครงการส่งเสริมประเพณีตานสลากภัต 30,000 
6. โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีนํ้าอูน 30,000 
7. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ม.1-ม.7 30,000 
8. โครงการฝึกอบรมแกนนำและแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 15,000 
9. โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง 20,000 

10. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน 20,000 
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ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
11. โครงการส่งเสริมการเขียนภาษาล้านนา 15,000 
12. โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง 30,000 
13. โครงการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 30,000 
14. โครงการสืบค้นประวัติตำบลเมืองลี 20,000 
15. โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสานพิธีกรรมพ้ืนบ้าน 20,000 
16. โครงการธรรมสัญจร 20,000 
17. โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี 70,000 
18. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น 5,000 
19. โครกงารบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน 5,000 
20. โครงอบรมเพ่ิมความรู้วิทยากรระดับตำบล 20,000 
21. โครงการส่งเสริมการฟ้อนรำ/ฟ้อนดาบ แก่เยาวชนและประชาชน 15,000 
22. โครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองตำบลเมืองลี  
23. โครงการบวงสรวงศาลหลักเมืองตำบลเมืองลี 40,000 
รวม 23 โครงการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
50,000 

2. โครงการบวชป่า 15,000 
3. โครงการปลูกป่าสามอย่างเพ่ือประโยชน์สี่อย่าง 30,000 
4. โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร 15,000 
5. โครงการกลุ่มฮักเมืองลีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 40,000 
6. โครงการปิดท้องหลังพระบ้านนํ้าแขว่ง 20,000 
7. โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 50,000 
8. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทุกครัวเรือน ร่วมใจปิดไฟฟ้า ม.1-ม.7 15,000 
9. โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การประหยัดพลังงานในชุมชน

ตำบลเมืองลี ม.1-ม.7 
15,000 

10. โครงการปลูกจิตสำนึกกับเยาวชนด้านพลังงาน ม.1-ม.7 15,000 
11. โครงการปลูกป่าไม้ยืนต้น (ต้นไผ่) ม.1-ม.7 30,000 
12. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์ป่าไม้ ม.1-ม.7 100,000 
13. โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ม.1-ม.7 5,000,000 
14. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.1-ม.7 10,000 
15. โครงการจัดทำระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ม.1-ม.7 100,000 
16. โครงการพัฒนาคุณภาพดินให้สมบูรณ์ ม.1-ม.7 50,000 
17. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.ปฟ.) 15,000 
18. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 15,000 
19. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20,000 
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ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
20. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 30,000 
21. โครงการทำนาขั้นบันได 30,000 
22. โครงการป้องกันและบรรเทาทุกข์จากอุทกภัย ม.1-ม.7 100,000 
23. โครงการขุดบ่อกำจัดขยะ ม.1-ม.7 700,000 
24. โครงการอนุรักษ์แหล่งนํ้าธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าตำบลเมืองลี 500,000 
25. โครงการสนับสนุนถังเก็บขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 300,000 
รวม 25 โครงการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเมืองลี-ปิงหลวง 40,000 
2. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอนาหมื่น 40,000 
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

พร.) 
100,000 

4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 50,000 
5. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000 
6. โครงการติดตั้งราวกั้นอันตราย (Guard Rall) 300,000 
7. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 
8. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 15,000 
9. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 15,000 

10. โครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 20,000 
11. โครงการ อบต.สัญจร 15,000 
12. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 300,000 
13. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
50,000 

14. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย 30,000 
15. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์ 25,000 
16. โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,000 
17. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 400,000 
18. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานคลัง 70,000 
19. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผังเมือง 20,000 
20. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ตำบลเมืองลี 30,000 
21. โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.เคลื่อนที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี 20,000 
22. โครงการอบรมผู้ปกครอง,คร,ูผู้ช่วยครู,ผู้ดูแลเด็ก ศพด. 20,000 
23. โครงการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการดีเด่น 50,000 
24. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 50,000 
25. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ 

 
20,000 
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ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
26. โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยการบริหาร

ส่วนท้องถิ่น อำเภอนาหมื่นและศูนย์ประสานฯ 
30,000 

27. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ตำบลเมืองลี 

50,000 

28. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพด้านพลังงานให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชน
ตำบลเมืองลี 

20,000 

29. โครงการศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลเมืองลี 20,000 
30. โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานให้ชุมชน/เยาวชนตำบลเมืองลี 20,000 
31. โครงการศึกษาดูงานด้านพลังงาน 20,000 
32. โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน (ฝึกอาชีพ) 30,000 
33. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองลี 30,000 
34. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรในชุมชน 20,000 
35. โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขัน้พื้นฐานต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน 

จ.น่าน 
20,000 

36. โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อุดหนุนที่ว่าการ 
อำเภอนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

53,000 

37. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 250,000 
38. โครงการสนับสนุนท่อ PVC และสาย PE แบบคละขนาด 120,000 
39. โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณสำหรับการขุดบ่อพวง 56,000 
40. โครงการสนับสนุนถังพักนํ้าขนาดเล็ก 245,000 
41. โครงการสนับสนุนระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 105,000 
42 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
21,000 

43 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 30,000 
44 โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือนสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน 

ของประชาชน 
300,000 

45 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 40,000 
46 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/

พนักงานจ้าง สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
50,000 

รวม 46 โครงการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

ที ่ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
1. โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินและท่ีอยู่อาศัย 50,000 
2. โครงการจัดทำแผนที่แนวเขตตำบลเมืองลี 50,000 
3. โครงการจัดทำแนวเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือกำหนดพ้ืนที่ทำกิน (แผนที่รายแปลง)  

ม.1-ม.7 
200,000 

4. โครงการจัดทำขอบเขตท่ีดินรายแปลงและการบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ม.1-ม.7 

200,000 
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ลำดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ 
5. โครงการรณรงค์ปลูกป่าชาวบ้านเพื่อกำหนดแนวเขตพ้ืนที่ทำกิน ม.1-ม.7 50,000 
6. โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า 120,000 
7. โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้ 20,000 

รวม 7 โครงการ  
 รวมทั้งสิ้น 582 โครงการ  

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

ที ่ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 
เครื่อง 

30,000 

2 แผนงานงบกลาง ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง 
จำนวน 1 เครื่อง 

 

200,000 

3 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ  
ชนิดมือถือ  

จำนวน 1 เครื่อง 

24,000 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED  

(ชนิดสี และขาวดำ)  
จำนวน 5 เครื่อง 

30,000 

5 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถเข็น
อเนกประสงค์  
จำนวน 1 คัน 

5,000 

6 แผนงานงบกลาง ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อเลื่อยยนต์  
จำนวน 1 เครื่อง 

50,000 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรอกโซ่มือสาว 
จำนวน 1 ชุด 

50,000 

8 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อชุดดับเพลิง 
จำนวน 10 ชุด 

50,000 

9 แผนงานงบกลาง ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
จำนวน 1 เครื่อง 

50,000 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เครื่องปั๊มนํ้าแรงดัน 
จำนวน 1 เครื่อง 

5,000 

11 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ 

เครื่องพ่นละอองฝอย 
จำนวน 1 เครื่อง 

20,000 

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน  
จำนวน 4 โต๊ะ 

 

7,000 
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ที ่ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร (มอก.) 

จำนวน 4 ตู ้
30,000 

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
จำนวน 1 ชุด 

5,000 

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ 

ชุดอุปกรณ์ออกซิเจน 
จำนวน 1 ชุด 

 

7,800 

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 
จำนวน 5 ตัว 

 

15,000 

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
(PC) จำนวน 1 เครื่อง 

 

60,000 

18 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่านไฟฟ้า  
จำนวน 1 เครื่อง 

10,000 

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

ถังนํ้าดื่มสแตนเลส 
จำนวน 1 ถัง 

5,000 

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์อ่ืน เก้าอ้ีพลาสติก  
จำนวน 150 ตัว 

40,000 

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียม  

จำนวน 1 เครื่อง 

40,000 

22 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

โทรทัศน์  
จำนวน 1 เครื่อง 

20,000 

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เครื่องกรองนํ้า  
จำนวน 1 เครื่อง 

30,000 

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม (ศพด.)  

จำนวน 1 ชุด 

12,000 

25 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ 
จำนวน 1 เครื่อง 

10,000 

26 แผนงานงบกลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถขนขยะ  
จำนวน 1 คัน 

1,500,000 

27 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง กบไสไม้  
จำนวน 1 เครื่อง 

8,000 

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เครื่องดูดฝุ่น  
จำนวน 1 เครื่อง 

12,000 

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 4 ชุด 

400,000 
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ที ่ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
30 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
รถจักรยานยนต์  
จำนวน 1 คัน 

60,000 

31 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องถ่ายเอกสาร 
จำนวน 1 เครื่อง 

120,000 

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เตาแก๊ส จำนวน 1 เตา 5,000 

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องเสียง  
จำนวน 1 ชุด 

100,000 

34 แผนงานงบกลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถกระเช้าไฟฟ้า  
จำนวน 1 คัน 

2,400,000 

35 แผนงานงบกลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถหน้าตักหลังขุด 
จำนวน 1 คัน 

1,000,000 

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

หัวฉีดนํ้าแรงดัน  
จำนวน 1 หัว 

50,000 

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน  
จำนวน 1 ตัว 

6,900 

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีทำงาน  
จำนวน 1 ตัว 

5,500 

39 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
จำนวน 1 ตู ้

5,500 

40 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค  

จำนวน 1 เครื่อง 

16,000 

41 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง 
จำนวน 1 เครื่อง 

8,000 

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีทำงาน  
จำนวน 4 ตัว 

10,000 

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร  
จำนวน 2 ตู ้

16,000 

44 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

16,000 

45 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  
จำนวน 1 เครื่อง 

10,000 

46 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกน  
จำนวน 1 เครื่อง 

3,100 

47 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

พัดลมโคจร  
จำนวน 10 เครื่อง 

10,000 

48 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตั้งโต๊ะ  

จำนวน 1 เครื่อง  

17,000 
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ที ่ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
49 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ้ค จำนวน 1 
เครื่อง 

21,000 

50 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตั้งโต๊ะ  

จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 

51 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถมอเตอร์ไซต์ 
จำนวน 1 คัน 

40,000 

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ 
จำนวน 20 ตัว 

 

40,000 

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 
จำนวน 1 เครื่อง 

 
 
 

5,000 

54 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

อุปกรณ์ดับไฟป่า 200,000 

55 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง 

24,000 

56 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

กล้องวงจรปิด 5,000,000 

57 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 
จำนวน 12 ตัว 

30,000 

58 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อเต้นท์  
จำนวน 2 หลัง 

38,000 

59 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบเดินตาม  

จำนวน 1 เครื่อง 

20,000 

60 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะประชุม 
จำนวน 1 โต๊ะ 

30,000 

61 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีประชุม 
จำนวน 7 ตัว 

15,000 

62 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  
จำนวน 1 ชุด 

10,000 

63 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง 

 
 
 

20,000 



46 
 

ที ่ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
64 แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ 

ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 

(Slump Test)  
จำนวน 1 ชุด 

 

6,000 

65 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องตัดเหล็ก  

จำนวน 1 เครื่อง 
 

4,000 

66 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ 
แบบหล่อลูกปูน

คอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม 
จำนวน 1 ชุด 

7,000 

67 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ 
ตู้เชื่อมไฟฟ้า  
จำนวน 1 ตู ้

 

7,000 

68 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
รถมอเตอร์ไซต์ 
จำนวน 1 คัน 

45,000 

69 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ
ประชุม จำนวน 1 โต๊ะ 

 

50,000 

70 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ี
ประชุม จำนวน 14 ตัว 

30,000 

71 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องปั๊มนํ้าบาดาล 

(ซับเมอร์ส)  
พร้อมระบบ  

บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 

100,000 

72 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

จัดซื้อเครื่องปั้มลม 
จำนวน 1 เครื่อง 

25,000 

73 แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ 
สวิตซ์แรงดันปั๊มนํ้า 
(เพรสเชอร์สวิตซ์) 
จำนวน 1 ระบบ 

 
 
 

10,000 
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ที ่ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ 
74 แผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน 
ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุม

เครื่องปั๊มน้ำบาดาล    
(ซับเมอร์ส) บ้านนาม่วง 

หมู่ที่ 7  

8,000 

รวม  74 รายการ - - 12,386,800 
 

นายพงศกร  เขื่อนคำ                  สำหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี         
นักวิเคราะห์                      (พ.ศ.2566-2570) ก็มีเพียงเท่านี้ครับ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม             ที ่ประช ุมได ้ฟ ังคำแถลงจากทางท ่านนายกฯ  และการนำเสนอ                    
ประธานสภาฯ                       ร ่างแผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี (พ.ศ.2566 -2570)                      
                                       เป ็นท ี ่ เร ียบร ้อยแล ้ว หากท่านม ีข ้อส ังเกตข ้อเสนอแนะเพ ิ ่มเต ิม หรือ                          
                                          ข้อโต้แย้งใดๆ สามารถเสนอมาได้เลยครับ    

ที่ประชุม     ได้หารือกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ไม่มีข้อแก้ไข หรือ ข้อเสนอแนะใด 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม              ลำดับถัดไปผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) เชิญลงมติได้ครับ 

ที่ประชุม                มติที่ประชุมเวลา 10.28 น.  
                        1.เห็นชอบ 10 เสียง  
                            2.ไม่เห็นชอบ  - เสียง  
                     3.งดออกเสียง    1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        สรุปแล้วที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาฯ                  สมัยที ่ 3/2564 ครั ้งที ่ 2 ได้ม ีมติเห ็นชอบแผนพัฒนาองค์การบร ิหาร                
                             ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) เมื่อสภาฯ ให้การอนุมัติแล้วก็ขอให้                
                                      ทางผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นประกาศใช ้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยด้วยครับ                  
                                       เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   5.3.ขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาฯ                      งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 21 รายการ เชิญคณะผู้บริหารได้นำเสนอ 
                                     รายละเอียดต่อท่ีประชุม เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ               เร ียนท่านประธานสภาฯ และผู ้เข ้าร ่วมประช ุมทุกท่าน สำหรับ                   
นายก อบต.เมืองลี            รายละเอียดการกันเงินงบประมาณการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                                     งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 21 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

                       / 1.โครงการก่อสร้าง.............. 
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     1.โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  
                     1.1.โครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 งบประมาณ  
                                        250,000 บาท    
                  1.2.โครงการขุดบ่อน้ำตื ้นพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านน้ำแขว่ง            
                                     หมู่ที่ 6 งบประมาณ 250,000 บาท   
                       1.3.โครงการซ่อมแซมรางรินทุ่งนาเคียนบริเวณลำน้ำแขว่ง  
                                   บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท 

                            1.4.โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                             งบประมาณ 329,000 บาท                     
                                        1.5.โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 งบประมาณ  
                                771,000 บาท    
                                           1.6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง บ้านนาหมอ   
                          หมู่ที่ 3 งบประมาณ 14,000 บาท 

                 2.ครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ 

                                                     2.1.คร ุภ ัณฑ ์ยานพาหนะและขนส ่ง  รถกระเช ้าไฟฟ้า            
                                   จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,400,000 บาท  

                    2.2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์ All in One  
                         สำหรับสำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท                
                                              2.3.คร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์ เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์โน ้ตบุ๊ก               
                               สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท 

                       2.4.คร ุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์  เคร ื ่องพ ิมพ ์ Multifunction                
                             แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง  
                             งบประมาณ 6,690 บาท 

                                      2.5.ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม 8 ที่นั ่ง จำนวน 1 โต๊ะ  
                           งบประมาณ 13,900 บาท 

                   2.6.ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม พนักพิงกลาง             
                             มีวางแขน จำนวน 30 ตัว งบประมาณ 69,000 บาท 

                     2 .7 . คร ุ ภ ัณฑ ์ ส ำน ั ก ง าน  โ ต ๊ ะ เ อนกประสงค ์  HDPE                      
                             จำนวน 10 ตัว งบประมาณ 29,880 บาท 

                     2.8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื ่องคอมพิวเตอร์ All in One  
                          สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000 บาท 

 

                       / 2.9.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง........... 
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                  2.9.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  
                               (Slump Test) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,000 บาท 

                      2.10.ครุภัณฑ์โรงงาน เครื ่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื ่อง  
                           งบประมาณ 4,000 บาท 

                       2.11.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม  
                           จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,400 บาท 

                  2.12.ครุภัณฑ์โรงงาน ตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ  
                              6,500 บาท 

                                         2.13.คร ุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส ่ง รถมอเตอร ์ ไซต์                     
                          4 จังหวะ 110 ซีซี จำนวน 1 คัน งบประมาณ 45,000 บาท 

                                   2.14.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One  
                                สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท 

                3.ดำเนินการอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 1 รายการ 

                   1.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)   
                          งบประมาณ 77,500 บาท 

นายธวัชชัย   แก้วธรรม           เมื่อที่ประชุมได้ฟังคำแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ
ประธานสภาฯ                   เพ ื ่อโครงการก ่อสร ้าง จำนวน 6 โครงการ เพ ื ่อการจ ัดซ ื ้อคร ุภ ัณฑ์                   
                                       จำนวน 14 รายการ และเพื ่อดำเนินการอื ่นๆ อันเกี ่ยวกับงานก่อสร ้าง               
                                    จำนวน 1 รายการ ที ่ประชุมมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือ ข้อโต้แย้งใดๆ                 
                            เชิญเสนอได้ครับ 

ที่ประชุม               ได้มีการหารือเกี่ยวกับการกันเงิน โดยสรุปดังนี้ 

นายวีระ   เขื่อนคำ             เรียนที ่ประชุมผมขอชี ้แจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการกันเงินงบประมาณ
เลขานุการสภาฯ                รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสรุปดังนี้ 

                 -โครงการก่อสร้าง 6 โครงการ ถ้าโครงการใดได้ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 
                                    แล้วจะเป็นอำนาจของนายก อบต.เมืองลี ครับ แต่ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว 
                                 ก็ต้องให้สภาฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบก่อน จึงต้องนำเอาท้ัง 6 โครงการดังกล่าว 
                                  มาเสนอให้ที่ประชุมสภา อบต.เมืองลี พิจารณาครับ 

                         -ในส่วนของโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ และการกันเงินอื่นๆ  
                                 ดังที ่ท่านนายกฯ ได้นำกล่าวไปข้างต้นนั ้น เนื ่องด้วยว่าในห้วงระยะเวลา                  
                                   ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงต้องขอโอนเงิน 
                                    งบประมาณ ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3/2564 ครั ้งที ่ 1               
                                     เม ื ่ อว ันท ี ่  23 ก ันยายน 2564 และก ็ต ้ องขอก ัน เง ินงบประมาณ  
                                    / ในการประชุมสภาฯ............ 
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                                   ในการประช ุมสภาฯ ในว ันน ี ้คร ับ ท ั ้ งน ี ้การดำเน ินการจะดำเน ินการ                           
                                      ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แต่เป็นงบประมาณของปี พ.ศ.2564 ครับ   
                                        จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ                      
                                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วกัน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม            ที่ประชุมมีข้อซักถาม ข้อชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีลำดับถัดไป          
ประธานสภาฯ                  ผมจะขอมติที ่ประชุมเกี่ยวกับญัตติการพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย 
                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 21 รายการ โดยจะขอมติจาก                  
                                     ที่ประชุมสภาฯ ทีละรายการ ดังนี้  
                    1.โครงการข ุดบ ่อน ้ ำตื้ น  บ ้ านนาหมอ หม ู ่ท ี ่  3 งบประมาณ  
                                        250,000 บาท  เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 10.36 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  
นายธวัชชัย  แก้วธรรม          2.โครงการขุดบ่อน้ำตื ้นพร้อมระบบสูบน้ำ บ้านน้ำแขว่ง   หมู ่ที ่ 6             
ประธานสภาฯ               งบประมาณ 250,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 10.45 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  
นายธวัชชัย  แก้วธรรม       3. โครงการซ ่อมแซมรางร ิ นท ุ ่ งนา เค ี ยนบร ิ เ ว ณลำน ้ ำ แขว่ ง  
ประธานสภาฯ                    บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 250,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 10.53 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย   แก้วธรรม                4.โครงการก ่อสร ้ างพน ั งก ั ้ นด ินบร ิ เวณศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็ก เล็ ก  
ประธานสภาฯ                    งบประมาณ 329,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.07 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

 

                                    / นายธวัชชัย.............. 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม        5.โครงการก ่อสร ้างเมร ุ  บ ้านว ังน ้ำเย ็น หม ู ่ท ี ่  5 งบประมาณ  
ประธานสภาฯ                771,000 บาท  เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.15 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง   
นายธวัชชัย  แก้วธรรม       6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดาดลำเหมือง บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3    
ประธานสภาฯ               งบประมาณ 14,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.18 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         7.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
ประธานสภาฯ              งบประมาณ 2,400,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.22 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         8 .คร ุ ภ ัณฑ ์ คอมพ ิ ว เ ตอร ์  เ ค ร ื ่ อ งคอมพ ิ ว เ ตอร ์  All in One  
ประธานสภาฯ                 สำหรับสำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17 ,000 บาท เชิญที่ประชุม 
                                       ลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.23 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม             9 . ค ร ุ ภ ั ณ ฑ ์ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  เ ค ร ื ่ อ ง ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ โ น ้ ต บุ๊ ก               
ประธานสภาฯ            สำหร ับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร ื ่อง งบประมาณ 22 ,000 บาท                 
                                    เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.25 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง   
                             / นายธวัชชัย................ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม       1 0 . ค ร ุ ภ ั ณ ฑ ์ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  เ ค ร ื ่ อ ง พ ิ ม พ ์  Multifunction                
ประธานสภาฯ             แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื ่อง  
                                     งบประมาณ 6,690 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.27 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          11.คร ุภ ัณฑ ์สำน ักงาน โต ๊ะประช ุม 8 ท ี ่น ั ่ ง  จำนวน 1 โต๊ะ  
ประธานสภาฯ                งบประมาณ 13,900 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.30 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม         12.คร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน เก ้าอ ี ้ผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุม พน ักพ ิงกลาง             
ประธานสภาฯ            มีวางแขน จำนวน 30 ตัว งบประมาณ 69,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.32 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม      13.ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ HDPE จำนวน 10 ตัว 
ประธานสภาฯ             งบประมาณ 29,880 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.33 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม       14.คร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิ ว เตอร ์  เคร ื ่ องคอมพ ิ ว เตอร ์  All in One  
ประธานสภาฯ                สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51 ,000 บาท เชิญที่ประชุม  
                                      ลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.34 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง   
                                                     / นายธวัชชัย................ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม         15.คร ุภ ัณฑ ์ก ่อสร ้าง ช ุดทดสอบความข ้นเหลวของคอนกรีต  
ประธานสภาฯ                   (Slump Test) จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.35 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        16.ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาฯ               4,000 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.37 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          17.คร ุภ ัณฑ์ก ่อสร ้าง แบบหล ่อล ูกป ูนคอนกร ีตทรงส ี ่ เหล ี ่ยม                  
ประธานสภาฯ                จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 6,400 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.38 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        18.คร ุภ ัณฑ์โรงงาน ต ู ้ เช ื ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ต ู ้  งบประมาณ                   
ประธานสภาฯ                  6,500 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.40 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม       1 9 . ค ร ุ ภ ั ณ ฑ ์ ย า น พ า ห น ะ แ ล ะ ข น ส ่ ง  ร ถ ม อ เ ต อ ร ์ ไ ซ ต์                     
ประธานสภาฯ              4 จังหวะ 110 ซีซี จำนวน 1 คัน งบประมาณ 45 ,000 บาท เชิญที่ประชุม             
                                   ลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.41 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง   
 

                                   / นายธวัชชัย................ 
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นายธวัชชัย  แก้วธรรม       20.คร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิ ว เตอร ์  เคร ื ่ องคอมพ ิ ว เตอร ์  All in One  
ประธานสภาฯ             สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17 ,000 บาท เชิญที่ประชุม  
                                      ลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.43 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        21.เง ินชดเชยค ่างานก ่อสร ้างตามสัญญาปรับราคาได ้ (ค ่า K)   
ประธานสภาฯ                 งบประมาณ 77,500 บาท เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม                   มติที่ประชุม (เวลา 11.45 น.)  
                   1.เห็นชอบ   10   เสียง  
                 2.ไม่เห็นชอบ     0   เสียง   
                  3.งดออกเสียง     1 เสียง 

นายธวัชชัย   แก้วธรรม                5.4.ญัตติขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง 
ประธานสภาฯ                   ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว เชิญครับ 

นายวิชิต  บัตริยะ             เรียนที ่ประชุม สำหรับญัตติขอความเห็นชอบเพื ่อดำเนินโครงการ            
นายก อบต.เมืองลี         ก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง มีที ่มาคือทางจังหวัดน่าน มีหนังสือจังหวัดน่าน                    
                                     ที่ นน 00137.2/ว 3765 ลงวันที ่ 7 กันยายน 2564 เรื ่อง การดำเนิน  
                                    โครงการพ ัฒนาและเสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งของเศรษฐก ิจฐานราก                          
                                      โดยสร ุปแล ้วค ือ ทางคณะรัฐมนตร ี ม ีมต ิเม ื ่อว ันที ่  7 ก ันยายน 2564                     
                                  ได้อนุม ัต ิเง ินกู ้ คร ั ้งที ่  4 โดยให้ใช ้จ ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง                   
                                     รายการเงินสำรองจ่าย เพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ                 
                                     พ.ศ.2564 ซึ ่งจังหวัดน่านมีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง               
                                        ของเศรษฐกิจฐานรากที่ผ่านการกลั่นกรอง จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ  
                                      257,114,700 บาท (สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย  
                                    บาทถ้วน) โดยองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองลี  ได ้ร ับงบประมาณมา                 
                                 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง โดยผู้ที่จะเป็นหน่วยดำเนินการ 
                                    โครงการดังกล่าวคือ สำนักงานชลประทานจังหวัดน่าน ทั้งนี้ก่อนที่จะลงพื้นที่ 
                              เพื ่อดำเนินการก่อสร้างก็จะต้องขออนุญาตสภาท้องถิ ่นก่อนตามระเบียบ/   
                                    กฎหมายอันเกี่ยวกับสภาท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับถัดไป               
                                    ผมขอเช ิญทางเจ ้าหน้าที่สำน ักงานชลประทานจังหว ัดน ่าน ได ้นำเร ียน 
                                       รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง เชิญครับ 

 

                       / นายอัครวินท์............. 
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นายอัครวินท์  เกียรติยศ              ก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีทางท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
วิศวกรชลประทานชำนาญการ   ทุกท่านก่อนนะครับ  ผมนายอัครวินท์ เกียรติยศ วิศวกรชลประทานชำนาญการ  
                                      ในส่วนของโครงการของโครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำ  
                                     บริเวณก่อสร้างบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  
                                      เป็นโครงการที ่ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อเพิ ่มศ ักยภาพและขีดความสามารถ                      
                                       ด้านการแข่งขันภาคการเกษตร โดยมีปริมาณงานดังนี ้ ขนาดสูง 2 เมตร                  
                                      ยาว 10 เมตร พร้อมอาคารประกอบและท่อส่งน้ำ ขนาด 6.4 นิ้ว ความยาว  
                                      3 ,345 เมตร  ถ ั งพ ั กน ้ ำขนาด  150 ล ู กบาศก ์ เมตร  จำนวน 6  ถั ง                     
                                 โดยฝายห้วยลีขวางพร้อมระบบส่งน้ำจะมีปริมาณน้ำผ่านฝายเฉลี ่ยทั ้งปี                
                                   จำนวน 763,042 ลูกบาศก์เมตร  

                      ในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 1.ก่อสร้างฝายทดน้ำ                    
                                         1 ,030,000 บ า ท  2 . ท ่ อ ส ่ ง น ้ ำ  7 ,110,000 บ า ท  3 . ถ ั ง พ ั ก น้ ำ                    
                                 3 ,130,000 บ า ท  4 . Blow off ( ร ะ บ า ย ต ะ ก อ น )  3 4 0 ,000 บ า ท                           
                                      5.Air release valve (ระบายอากาศ) 80,000 บาท 6.อื่นๆ เช่นปรับพื ้นที่  
                                        120,000 บาท และ Factor F 426,958 บาท  

                                          รวมงบประมาณ ที ่ใช้ในการก่อสร้างทั ้งหมด 17 ,114,000 บาท              
                             (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี ่พันบาทถ้วน) หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น               
                                      ทางสำนักงานชลประทานจังหวัดน่าน จะทำเรื ่องถ่ายโอนโครงการก่อสร้าง              
                                    ฝายห้วยลีขวาง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นผู้ดูแลต่อไป  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม          ขอขอบคุณท่านนายกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดน่าน
ประธานสภาฯ              สำหรับการนำเสนอรายละเอียดเกี ่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง                 
                                       บ้านวังน้ำเย็น หมู ่ที ่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวั ดน่าน ที ่ประชุม                   
                                      มีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อคิดเห็นอื่นใด เชิญครับ 

นายวริทธิ์ธร  จินะแปง              ขอสอบถามทางเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานว่า โครงการก่อสร้าง
ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2          ฝายกัน้น้ำลำน้ำแขว่ง ในพ้ืนที่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด 
                                  แล้วครับ  

นายอัครวินท์  เกียรติยศ       ขอตอบประเด็นตามที่ท่านผู้ใหญ่สอบถามนะครับ ในส่วนของฝายกั้นน้ำ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ    ลำน้ำแขว่ง ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง ได้ลงพื ้นที ่สำรวจ 
                                 แล้วครับ แต่ทั้งนี้ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม ผมต้องนำเรียนว่าขอฝากทาง  
                                    ท่านปลัดฯ ได้ทำหนังสือติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัด 
                                 ลำปางเพ่ือสอบถามรายละเอียดต่อไปครับ 

นายสุขสันต์  ฐานะ        ขอสอบถามทางเจ ้ าหน ้าท ี ่ ส ำน ักงานขลประทานว ่ า  เหต ุ ใด                 
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1         ฝายห้วยหมาก บร ิเวณบ้านน้ำอูน หมู ่ท ี ่  1 จ ึงไม ่ได ้ร ับอนุม ัต ิโครงการ                      
                       เพ่ือดำเนินการก่อสร้างครับ  
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นายอัครวินท์  เกียรติยศ             สำหรับการขออนุมัติโครงการนี้ ตามกระบวนการแล้วทางสำนักงาน
วิศวกรชลประทานชำนาญการ      ชลประทานน่าน จะเป็นผู ้รวบรวมโครงการแล้วเสนอไปยังกรมชลประทาน 
                                       ส่วนกลางเพื่อพิจารณาครับ ถ้าเห็นชอบก็จะมีการออกแบบและดำเนินการ 
                                 ก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ถ้าติดปัญหาพื้นที่ป่าทางกรมชลประทานก็จะทำหนังสือ               
                                    ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ากับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินการ ยกตัวอย่าง 
                                      โครงการก่อสร้างฝายห้วยลีขวางนี้กว่าเจ้าของพื้นที่จะขออนุญาตก็ใช้เวลาถึง             
                                       2 ปี กว่าจะได้รับอนุญาตครับ 

นายชลิต  อินทร์ขวาง            ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างฝายนางกวัก ตอนนี้อยู่
สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.3   ในกระบวนการใดแล้วครับ 

นายอัครวินท์  เกียรติยศ           สำหรับฝายนางกวัก ตอนนี้อยู่ในกระบวนการออกแบบงานก่อสร้างครับ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ  ถ้าติดปัญหาพื้นที่ป่าก็จะดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าและของบประมาณ  
                                     เพื่อดำเนินการต่อไป โดยโครงการก่อสร้างฝายนางกวักนั้นอยู่ในแผนพัฒนาของ 
                                       สำนักงานชลประทานจังหว ัดน ่าน ปี 2566 แล้ว คร ับ ส ่วนฝายนาคา                 
                                     อยู่ในแผนปี 2565 และปี 2566 ก็จะดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องด้วย 

นายวีระ  เขื่อนคำ           ขอสอบถามทางเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานว่ากรณีหลังจากถ่ายโอน
เลขานุการสภาฯ             มาให้ อบต.เมืองลี แล้วกรณีฝายชำรุดเสียหายจะใช้งบประมาณจากส่วนใด                
                               ในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมครับ 

นายอัครวินท์  เกียรติยศ         สำหรับงบประมาณนั้น หลังจากถ่ายโอนให้หน่วยงานใดแล้วหน่วยงาน
วิศวกรชลประทานชำนาญการ     นั้นจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อดูแลโครงการก่อสร้างนั้นเองครับ ทั้งนี้เมื่อ  
                                          งบประมาณไม่เพียงพอท่านอาจเสนอของบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดได้ครับ 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที ่ประช ุมมีข ้อเสนอ ข้อซ ักถาม หร ือ ข ้อค ิดเห ็นอื ่นอ ีกหร ือไม่                    
ประธานสภาฯ                     ถ้าไม่มีลำดับถัดไปผมจะขอมติที ่ประชุมเกี ่ยวกับการพิจารณาเห็นชอบการ               
                                 เข้าดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยลีขวาง บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที ่ 5 ตำบลเมืองลี  
                                     อำเภอนาหมื ่น จ ังหว ัดน ่าน งบประมาณก่อสร ้าง 17 ,114,000 บาท                      
                                 เชิญที่ประชุมลงมติครับ 

ที่ประชุม              มติที่ประชุม (เวลา 12.15 น.)  
                 1.เห็นชอบ 10 เสียง  
          2.ไม่เห็นชอบ   0  เสียง  
      3.งดออกเสียง   1  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะแจ้งหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

                       / ที่ประชุม............ 
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ที่ประชุม    มีเรื่องอ่ืนดังนี้ 

นางวาสนา  จันอูน   ขอแจ ้ ง ให ้ท ี ่ ป ระช ุ มทราบ เก ี ่ ย วก ับยอด เ ง ิ น เก ็ บของสภาฯ                         
รองประธานสภาฯ        เหลือ 2,107 บาท โดยเงินเก็บนอกงบประมาณนี้ก็จะนำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องใดก็ 
                                      จะหารือกันนอกรอบอีกทีค่ะ  

นายธวัชชัย  แก้วธรรม        ขอฝากทางสมาชิกสภาทุกท่านว่า ในวันที ่ 30 กันยายน 2564               
ประธานสภาฯ                    ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมสัญจรที่บ้านน้ำอูน หมู่ที ่ 1 กรุณาเข้าร่วมประชุม              
                                   โดยพร้อมเพียงด้วยเพราะยังไม่พ้นจากวาระนะครับ  

นายวีระ  เขื่อนคำ          ขอแจ้งผลการคัดเล ือกประธานและคณะกรรมการการเล ือกตั้ ง                     
เลขานุการสภาฯ              ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีรายชื่อดังนี้   
            1.นายสุเทพ  แก้วกัน        เป็นประธานฯ  
              2.นายเสฏฐศักดิ์  ศรีแก้ว   เป็นกรรมการ  
               3.นายวรวิทย์  ทิศานุรักษ์  เป็นกรรมการ 

ที่ประชุม         เนื่องด้วยเป็นการปฏิบัติหน้าที่การประชุมสภาฯ ครั้งสุดท้ายก่อนพ้น  
                                 จากวาระทั้งสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารจึงได้กล่าวขอบคุณ และอวยพร             
                                      ซึ่งกันและกัน 

นายธวัชชัย  แก้วธรรม   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นจะแจ้งผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ              ส่วนตำบลเมืองลี สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3/2564 ครั ้งที ่ 2 แต่เพียงเท่านี้                 
                                   และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันครับ 

ปิดประชุม     เวลา 12.45 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   / (ลงชื่อ)............... 
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        (ลงชื่อ)                                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
(นายวีระ  เขื่อนคำ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

                                   (ลงชื่อ)                                               ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายจำเนียร  มาอ่ิน) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

   (นายเทียบ  ธนภัคพลชัย) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3 

     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
                                       (ลงชื่อ)                                            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
     (นายเจียมศักดิ์ ปัญญาเปี้ยว) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.7 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสมัย................................................ 
สมัยที่............ครั้งที่......../.....................เมื ่อวันที่...................................................ประธาน สภา อบต.เมืองลี                      
จึงได้ลงลายมือชื ่อไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                   
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
(ลงชื่อ) 
 

 
(นายธวัชชัย   แก้วธรรม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


