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ส่วนที่ ๑ บทนำ
๑. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองลี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ด าเนิ น การหรื อ ไม่ ได้ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ รวมทั้ ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบดูว่าแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่
๓. ผลการด าเนิ น งาน ตรวจสอบดูว่าได้ผ ลตรงตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ห รือ ไม่ เพี ยงใด มีปั ญ หา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ งจุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้ องกับ สภาพพื้น แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตาบล เมืองลี /
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
บทสรุปของควำมสำคัญก็คือ นาไปสู่การวางแผนการพัฒ นาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพื่ อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริห ารส่วนตาบลให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่ งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็ น เครื่องมือในการบริห ารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจ ตามอานาจหน้ าที่ ของหน่ว ยงาน รวมทั้งปรับ ปรุงการปฏิ บั ติงานให้ ดีขึ้น มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
5. เพื่อสร้างความรับ ผิดชอบของผู้บริห ารองค์การบริห ารส่ วนตาบล ปลัด/รองปลั ดผู้บริห ารระดับ
สานัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทอง ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง
ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตาบลเมืองลีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่ อ ติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วัดร้อ ยละความส าเร็จ ของปฏิ บั ติ งานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้ าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 10 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่สภาคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคัดเลือก จานวน 2 คน
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4) เจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง จานวน 2 คน และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคัดเลือก จานวน 1 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ดาเนิ น การติดตามและประเมินพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นสี่ ปี ต่ อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อดาเนินการต่อไป
2. กำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตั วชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บ ข้อมูล วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่ว นใหญ่ จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่ กาหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองลี
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2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิ จ ฉัย สั่ งการ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลง ปรับ ปรุง แก้ไขที่ ดี หลั งจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจใน
สานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
3. กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จ ากการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อ ผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนกำรรำยงำนผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล

เสนอ

สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

เมษายน/ตุลาคม
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล

เสนอ

ประกาศผลการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาให้ป ระชาชนใน
ตาบลเมืองลีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต.

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่ องมือการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสังเกตการณ์ (Observation)และการสืบค้นจากเอกสาร เป็น
ต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายในวัน ที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุล าคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.3
ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรับ การด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตาบลมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้ าวหน้ า (Progress) กรอบของความก้ าวหน้ าแผนงาน โครงการต่ าง ๆ จะวัด จาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ได้จ ากประสิ ท ธิภ าพท าให้ เกิ ดผลลั พ ธ์และผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอ
นาหมื่น และจังหวัด น่ านด้วย เพราะว่ามีความสั มพันธ์และปฏิสั มพันธ์ ในเชิงการพัฒ นาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe)
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ว นตาบลกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูร ะดับ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่ าง ๆ การประเมิ นการปฏิบั ติ งาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการทา
แนวกันไฟป่ารอบชุมชน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการสนับสนุนรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีมีการ
บั น ทึ ก การสั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และก าหนดการด าเนิ น การสั ง เกต (1) การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชา
ชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ตั ว บุ ค คล ชุ ม ชน มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น (2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant
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observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (Direct observation) เป็ น การสั ง เกต บั น ทึ ก ลั ก ษณะทางกายภาพ
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบล
3.3 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็ น ความต้องการของประชาชนในตาบลเมืองลี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้ แผนพั ฒนาท้ องถิ่นสี่ ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิ จฉั ย สั่ งการ ผู้ บ ริ หารท้ องถิ่ น ปลั ด/รองปลั ด ผู้ บริห ารระดั บส านั ก/กอง/ฝ่ ายต่ าง ๆ ของ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลสามารถวินิ จฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบล
เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลเมืองลี

๘

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา
4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเมืองลี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แผนพัฒนาอาเภอนาหมื่น และแผนชุมชนตาบลเมืองลี
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“หล่อหลอมความคิด ใช้ชีวิตพอเพียง เมืองลีน่าอยู่
เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวพัฒนา ปลอดภัยยาเสพติด”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน
2. พัฒนาให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ในระบบ
และนอกระบบ
4. ปรับปรุงระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก
5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชนแบบยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ (Strategic)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาคมนาคมในหมู่บ้านและในพื้นที่การเกษตรอย่างครอบคลุมทั่วถึง
- จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
- พัฒนาระบบผังเมืองของชุมชนตาบลเมืองลี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวทางพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน

๙

- ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่
จาหน่ายสินค้า
- พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬา และสันทนาการ
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสุขาภิบาล
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ประชาชน
- สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม
- สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย และประถมศึกษา ทุกโรงเรียน
- สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่มของประชาชน
- การพัฒนาความมั่นคงในการดารงชีวิตของประชาชน
- สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ประชาชนโอกาสศึกษา เรียนรู้ถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของตาบลเมืองลี
- ทานุบารุงแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในตาบลเมืองลี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสานึก และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสานึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสียและกาจัดขยะมูลฝอย
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
- สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
- สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาองค์กรให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของการบริหารส่วนตาบลเมืองลี ในการจัดบริการสาธารณะ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน

๑๐

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้า
- สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน
- สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทาการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่
เหมาะสมกับพื้นที่ป่าต้นน้า
- สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้า
1.2 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงปี 2561 ตามแบบ ผ.01
ลาดับ
ชื่อโครงการ
แบบ
แผนงาน - กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการซ่อมสร้างผิวถนนสายนาคา
3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
1
ผ.๐๑
- น้าแขว่ง
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

งบตามแผน
100,000.00

2

โครงการก่อสร้างถนนสายนาทะนุง 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ผ.๐๑
สายนาคา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง

100,000.00

3

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ถนน
3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ผ.๐๑
สายหลัก
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

350,000.00

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย
บ้านนายอาเพลิน)

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

350,000.00

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

350,000.00

6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

350,000.00

7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

350,000.00

8

โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้าคอนกรีต
3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ผ.๐๑
เสริมเหล็ก
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

500,000.00

9

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสูบ หมู่ที่ 7

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง

250,000.00

10

โครงการก่อสร้างเสริมฝายลาน้าลี
หมู่ที่ 4 พร้อมท่อส่ง

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

500,000.00

๑๑
11

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 7 หมู่บ้าน

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง

100,000.00

12

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ตาบลเมืองลี

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ

150,000.00

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ

150,000.00

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสารวจออกแบบ

250,000.00

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสารวจออกแบบ

400,000.00

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสารวจออกแบบ

500,000.00

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง

300,000.00

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสารวจออกแบบ

150,000.00

13
14
15
16
17

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตาบล
เมืองลี
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูด้านหน้า
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองลี
โครงการก่อสร้างรั้วสานักงาน อบต.
เมืองลี
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองลี
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
ศูนย์พัฒนาอาชีพตาบลเมืองลี หมู่ 5

18

โครงการขุดตักปรับพื้นทีส่ าหรับ
การเกษตรในพื้นที่ตาบลเมืองลี

ผ.๐๑

19

โครงการปรับภูมิทัศน์ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองลี

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งาน
ผ.๐๑ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหาร
ทั่วไป

ลาดับ
ชื่อโครงการ
แบบ
แผนงาน - กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
20

21

50,000.00
งบตามแผน

โครงการเทศกาลของดีตาบลเมืองลี

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

150,000.00

โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสร้าง
รายได้

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑
สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรูส้ ายอาชีพให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น

70,000.00

๑๒

22

โครงการสนับสนุนระบบ
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรเกษตรกรรมยั่งยืน(กองทุนหมุนเวียน ผ.๐๑
งานสวัสดิการการเกษตร
เศรษฐกิจชุมชน)

792,600.00

23

โครงการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรงานสวัสดิการการเกษตร

55,000.00

24

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรงานวางแผนส่งเสริมการเกษตร

20,000.00

25

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรผ.๐๑
ครัว
ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้

55,000.00

26

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
เด็กนักเรียนด้านการเกษตร
เศรษฐกิจชุมชน

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมความรู้การเกษตร

20,000.00

27

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
สาหรับประชาชน

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ

35,000.00

28

โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

100,000.00

29

โครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้าน

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

350,000.00

30

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบล
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
เมืองลี
ท่องเที่ยว-ให้บริการท่องเที่ยว

10,000.00

31

โครงการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตาบลเมืองลี

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

10,000.00

๑๓
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แบบ

แผนงาน - กิจกรรม

งบตามแผน

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
32

โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน

50,000.00

33

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน

60,000.00

34

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน

30,000.00

35

โครงการจัดซื้อสื่อสารการเรียนรู้การ
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ผ.๐๑
สอนและวัสดุ อุปกรณ์ ศพด.
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป

100,000.00

36

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

200,000.00

37

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

10,000.00

38

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
เด็กและเยาวชน ศพด.

ผ.๐๑

39

โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และ
นันทนาการผูส้ ูงอายุ

ผ.๐๑

40

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตาบลเมืองลี

ผ.๐๑

41

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

ผ.๐๑

42

โครงการตรวจสุขภาพสาหรับเด็ก
เล็ก ศพด.

ผ.๐๑

43

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชน
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้าน
กีฬาและนันทนาการ
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน

10,000.00
15,000.00

30,000.00

20,000.00
10,000.00
5,000.00

๑๔

44

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

ผ.๐๑

45

โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด.

ผ.๐๑

46

โครงการก่อสร้างสนามเปตอง

ผ.๐๑

47

โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
ศพด.อบต.เมืองลี

ผ.๐๑

48

โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.๐๑

49

โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬาตาบลเมืองลี

ผ.๐๑

50

โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริม
สุขภาพ (สปสช.)

ผ.๐๑

51

โครงการสนับสนุนอุปกรณีน้ายาเคมี
ผ.๐๑
และสารทีมีฟอสกาจัดยุงลาย

52

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

ผ.๐๑

53

โครงการรณรงค์การดืม่ น้าสมุนไพร

ผ.๐๑

54

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย

ผ.๐๑

55

โครงการส่งเสริมการประกอบอาหาร
ผ.๐๑
ปลอดภัย

56

โครงการคัดกรองสุขภาพความดัน
เบาหวานประชาชนตาบลเมืองลี

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริม
5,000.00
กิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
200,000.00
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริม
5,000.00
กิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
10,000.00
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน15,000.00
สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรูส้ ายอาชีพให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริม
1,000,000.00
กิจกรรมกีฬา
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหาร
10,000.00
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-การบริการ
30,000.00
สาธารณสุข
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-การบริการ
10,000.00
สาธารณสุข
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-การบริการ
5,000.00
สาธารณสุข
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-งานสาธารณสุข
10,000.00
อื่นๆ
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-งานสาธารณสุข
20,000.00
อื่นๆ
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-งานสาธารณสุข
30,000.00
อื่นๆ

๑๕

57
58

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญิง
มีครรภ์และผู้ปกครองเด็กอายุ 0-6
ปี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านสุขภาพ และตรวจ
สารพิษตกค้างในร่างกาย

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
ผ.๐๑ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
ผ.๐๑ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
ผ.๐๑ สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ

59

โครงการธรรมนูญสุขภาพ

60

โครงการส่งเสริมสนับสนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ
บาท)

61

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ.๐๑

62

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผ.๐๑

63

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

ผ.๐๑

64

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส

ผ.๐๑

65

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพือ่
ผู้ยากไร้

ผ.๐๑

66

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผูด้ ้อยโอกาส

ผ.๐๑

67

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ

ผ.๐๑

68

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

ผ.๐๑

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชน
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการ
สังคมผู้พิการ
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการ
สังคมผู้ป่วยโรคเอดส์
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการ
สังคม
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการ
สังคม
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการ
สังคมผู้พิการ
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหาร
ทั่วไป

10,000.00
15,000.00

10,000.00

10,000.00

912,000.00
300,000.00
36,000.00
10,000.00

50,000.00

15,000.00
15,000.00
10,000.00

๑๖

69
70
71
72
73
74
75

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน

แบบ 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
ผ.๐๑ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริการ
สาธารณะ
ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
มัธยมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน

โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และ
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ผ.๐๑
อินเตอร์เน็ตตาบลเมืองลี
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
และสมาชิก อบต. /พนักงานส่วน
ผ.๐๑ บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การ
ตาบล /พนักงานจ้าง
บริหารงานบุคคล
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลด
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
ผ.๐๑
ความเสีย่ งด้านเพศสัมพันธ์
มัธยมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งาน
โครงการเรียนผู้สูงอายุ
ผ.๐๑ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
โครงการแก้ไขปัญหาเด็กที่มภี าวะ
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ผ.๐๑
ทุภโภชนา
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

10,000.00

10,000.00
100,000.00
250,000.00
10,000.00
15,000.00
5,000.00

76

โครงการฟื้นฟูเยียวยาผูต้ ิดยาเสพติด ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การป้องกันและบาบัดยาเสพติด

35,000.00

77

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การป้องกันและบาบัดยาเสพติด

10,000.00

78

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตาบลเมืองลี

ผ.๐๑

79

ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน

ผ.๐๑

80

โครงการส่งเสริมจิตสานึกในการอ่าน ผ.๐๑

81

โครงการปลูกจิตสานึกเด็กและ
เยาวชนโตไปไม่โกง

82

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนรุ่น
ผ.๐๑
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผ.๐๑

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การป้องกันและบาบัดยาเสพติด
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ

30,000.00

20,000.00

10,000.00
10,000.00
5,000.00

๑๗

83
ลาดับ

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ชื่อโครงการ

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
ผ.01 สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-การบริการ
สาธารณสุข

15,000.00

แบบ

งบตามแผน

แผนงาน - กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น

84

โครงการม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง (รดน้า
ดาหัว - บายศรีสู่ขวัญผูส้ ูงอายุ)

ผ.๐๑

85

โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผา
ช้าง

ผ.๐๑

86

โครงการแห่เทียนจานาพรรษา

ผ.๐๑

87

โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว

ผ.๐๑

88

โครงการส่งเสริมประเพณีตาล
สลากภัต

ผ.๐๑

89

โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรี
น้าอูน

ผ.๐๑

90

โครงการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และพิธีกรรมท้องถิ่น

ผ.๐๑

91

โครงการอบรมแกนนาและแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา

92

โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอย
กระทง

93

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต

45,000.00
8,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

5,000.00

20,000.00
20,000.00

๑๘

94

โครงการส่งเสริมการเขียนภาษา
ล้านนา

95

โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุ
นาคายี่เป็ง

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญ
ั ญา
ชาวบ้าน
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต

10,000.00
10,000.00

96

โครงการสืบค้นประวัติตาบลเมืองลี
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบล
เมืองลี

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญ
ั ญา
ชาวบ้าน

5,000.00

97

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสาน
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญ
ั ญา
พิธีกรรมพื้นบ้าน
ชาวบ้าน

20,000.00

98

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
โครงการก่อสร้างเสาหลักเมืองตาบล
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญ
ั ญา
เมืองลี
ชาวบ้าน

100,000.00

99

โครงการสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ใน
พื้นที่

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต

20,000.00

100

โครงการธรรมสัญจร

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา

10,000.00

101

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
ตาบลเมืองลี

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ผ.๐๑ นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต

10,000.00

ลาดับ

ชื่อโครงการ

แบบ

งบตามแผน

แผนงาน - กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
102

โครงการดาเนินการตามแนว
พระราชดาริและพระราชเสาวนีย์

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้-ขุดลอกแหล่งน้าคูคลองเพื่อการเกษตร

20,000.00

103

โครงการบวชป่า

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน

5,000.00

๑๙
104

โครงการปลูกป่าสามอย่างเพื่อ
ประโยชน์สี่อย่าง

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

105

โครงการจัดทาแผนที่แนวเขตตาบล
เมืองลี

106

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีใน
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรผ.๐๑
ภาคเกษตร
งานส่งเสริมความรู้การเกษตร

10,000.00

107

โครงการกลุ่มฮักเมืองลีรักษ์
สิ่งแวดล้อม

40,000.00

108

โครงการขุดบ่อกาจัดขยะ

109

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เตาเผา
ขยะ

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกาจัด
ผ.๐๑ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู

35,000.00

110

โครงการบริหารจัดการขยะภาค
ครัวเรือน

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกาจัด
ผ.๐๑ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู

20,000.00

111

โครงการฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.ปฟ)

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน

10,000.00

112

โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การ
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ผ.๐๑
ป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน

5,000.00

113

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน

20,000.00

114

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน

10,000.00

115

โครงการทานาขั้นบันได

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมความรู้การเกษตร

10,000.00

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานกาจัด
ผ.๐๑ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
ผ.๐๑

10,000.00

50,000.00

10,000.00

๒๐

116
ลาดับ

โครงการปิดทองหลังพระสืบสาน
ตามแนวพระราชดาริบ้านน้าอูน
ชื่อโครงการ

ผ.๐๑

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรงานวางแผนส่งเสริมการเกษตร

10,000.00

แบบ

แผนงาน - กิจกรรม

งบตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

117

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัย
ผ.๐๑ ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดาเนินการระงับ
และบรรเทาสาธารณภัย

100,000.00

118

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและ
ผ.๐๑
บรรเทาสาธารณภัย
1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัย
ผ.๐๑ ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดาเนินการระงับ
และบรรเทาสาธารณภัย

100,000.00

119

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

20,000.00

120

โครงการส่งเสริมการดาเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
ผ.๐๑ สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย

300,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

5,000.00

121

122

123

124

โครงการ อบต.สัญจร

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
สาหรับบุคลากร
โครงการจัดซื้อน้ามันหล่อลื่น น้ามัน
เชื่อเพลิง ก๊าชหุงต้ม

20,000.00

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคล

250,000.00

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

300,000.00

ผ.๐๑

๒๑
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

25,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ

50,000.00

126

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ

10,000.00

127

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลเมืองลี

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป

5,000.00

128

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารจัดการองค์กรโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล

129

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ์

5,000.00

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานบุคคล

400,000.00

130

โครงการเลือกตั้งผูบ้ ริหารและ ส.
อบต.

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

10,000.00

131

โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและ
ประชาธิปไตย

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

10,000.00

132

โครงการจัดเวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานบุคคล

50,000.00

133

โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษา

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

30,000.00

134

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานคลัง

125

๒๒
135

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
งานคลัง

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง
ผ.๐๑ - การพัสดุ

30,000.00

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

40,000.00

136

โครงการจัดทาประกันภัยรถยนต์
และจักรยานยนต์

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

20,000.00

137

จ้างเหมาองค์กรเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

138

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผัง
เมือง

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบริหารงานบุคคล

2,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ

20,000.00

139

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้นา
ในพื้นที่ตาบลเมืองลี

140

โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานบุคคล

94,000.00

141

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง
ผ.๐๑ - การจัดเก็บรายได้

10,000.00

โครงการอบรมผู้ปกครอง ครู,ผู้ช่วย
ครู,ผู้ดูแลเด็ก ศพด.

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานบุคคล

20,000.00

142

โครงการประกวดหมู่บ้านบริหาร
จัดการดีเด่น

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

50,000.00

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ผ.๐๑ ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ์

50,000.00

โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านบัญชีและ
พัสดุ

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรูส้ ายอาชีพให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น

10,000.00

143

144

145

๒๓
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

30,000.00

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED (แบบสี)

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

15,000.00

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

5,000.00

จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

5,000.00

จัดซื้อเครื่องสารองไฟ

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

15,000.00

จัดซื้อชุดดับเพลิง

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

35,000.00

162

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED (แบบ ขาว-ดา)

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

5,000.00

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

16,000.00

163

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน (ตั้ง
โต๊ะ)
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
ผ.๐๑ สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย

30,000.00

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
ผ.๐๑ สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย

30,000.00

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
ผ.๐๑ สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย

24,000.00

จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
ผ.๐๑ สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย

200,000.00

จัดซื้อเลื่อยยนต์

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
ผ.๐๑ สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย

35,000.00

146
157
158
159
160
161

164
165
166
167
168

๒๔
169

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

120,000.00

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

30,000.00

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

6,000.00

จัดซื้อ รอก (สาหรับดึง)

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.๐๑ การบริหารงานทั่วไป

20,000.00

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปการบริหารงานทั่วไป

10,000.00

30,000.00

170

171

172
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
173

ผ.๐๑

174

โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปผ.01 การบริหารงานทั่วไป

175

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน (ตั้ง
โต๊ะ)

2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งาน
ผ.๐๑ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การ
บริหารงานบุคคล

16,000.00

แบบ

งบตามแผน

ลาดับ

ชื่อโครงการ

แผนงาน - กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชมุ ชนพื้นที่ต้นน้า

176

177

โครงการแก้ปญ
ั หาที่ดินทากินและที่
อยู่อาศัย (จับพิกัดรายแปลง)

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชน

20,000.00

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น้า ป่า

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนผ.๐๑ กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชน

100,000.00

๒๕

1.2.2 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงปี 2561 ตามแบบ ผ.02
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แผน

แผนงาน - กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1. โครงการศูนย์การเรียนรูเ้ กษตรกรรม ผ.๐๒ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดาริ
งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร

งบตามแผน
20,000.00

2.

โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงขยายผลโครงการหลวงใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี

ผ.๐๒

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรงานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร

10,000.00

3.

โครงการขยายผลโครงการปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ
บ้านน้าอูน

ผ.๐๒

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตรงานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร

30,000.00

4.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผ.๐๒

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชน

30,000.00

แบบ

แผนงาน - กิจกรรม

งบตามแผน

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5

โครงการตามพระราชดาริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี การดาเนินงานโรงเรียน
พระปริยตั ิธรรมวัดนาราบวิทยา

ผ.๐๒

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา

20,000.00

6

โครงการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข
มูลฐาน

ผ.๐๒

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล

105,000.00

7

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชมรม
อสม.ตาบลเมืองลี

ผ.๐๒

2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ ๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ

20,000.00

8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ผ.02

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

313,800.00

๒๖
9

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ผ.๐2
ศพด.
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

94.080.00

10

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผ.๐2

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

165,620.00

11

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน

ผ.๐2

2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

418,600.00

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ผ.๐2
โรงเรียน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
แบบ
แผนงาน - กิจกรรม
12

256,160.00
งบตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต

5,000.00

13

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ผ.๐๒
อาเภอนาหมื่น

2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา

5,000.00

14

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ผ.๐๒
สามเณรภาคฤดูร้อนฯ

แผนงาน - กิจกรรม

งบตามแผน

ลาดับ

ชื่อโครงการ

แบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชน
15 แห่งชาติ ครั้งที่ 34
ด้านกีฬาและนันทนาการ

16

17

โครงการอุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูล ผ.๐๒
ข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอ
นาหมื่นและศูนย์ประสานฯ
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ขั้นพื้นฐานต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้
องค์ราชัน จ.น่าน

ผ.๐๒

30,000.00

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไปการบริหารงานบุคคล

30,000.00

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

20,000.00

๒๗

1.2.3 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วง ปี 2561 ตามแบบ ผ.03
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แบบ

แผนงาน - กิจกรรม

ยุทศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
1. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเมือง ผ.๐๓ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
ลี-ปิงหลวง
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา
2.

โครงการแข่งขันกีฬาผูส้ ูงอายุอาเภอ
นาหมื่น

ผ.๐๓ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา

งบตามแผน
40,000.00

40,000.00

1.2.4 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงปี 2561 ตามแบบ ผ.03/1
ลาดับ

ชื่อโครงการ

แบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนน ผ.๐๓/๑
สายหลัก สายนาทะนุง - นาคา - น้า
แขว่ง

แผนงาน - กิจกรรม

งบตามแผน

3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน 4,500,000.00
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

2.

โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า พื้นที่
ตาบลเมืองลี

ผ.๐๓/๑ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

200,000.00

3.

โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผล
การเกษตร สายบ้านน้าแขว่ง ตาบล
เมืองลี เชื่อมต่อ บ้านเชตะวัน ตาบล
สันทะ อาเภอนาน้อย

ผ.๐๓/๑ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสารวจออกแบบ

1,960,000.00

4.

โครงการก่อสร้างถนนสายนาทะนุง สายนาคา - น้าแขว่ง

ผ.๐๓/๑ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน 6,000,000.00
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง

ลาดับ

ชื่อโครงการ

แบบ

แผนงาน - กิจกรรม

งบตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
อาเภอนาหมื่น น้าตกตาดหมอก
น้าตกนางกวัก น้าตกวังพระง่าง ใน
พื้นที่ตาบลเมืองลี

ผ.๐๓/๑ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

2,000,000.00

๒๘

๑.๓. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ตารางที่ ๑
๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

โครง
การ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
๒๓
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๑๗
เชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
๖๐
ของมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
๒๐
ประเพณี และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑๕
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
๕๔
บริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
๒
จัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้า
รวม
๑๙๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

รวม ๔ ปี

งบประมาณ

โครง
การ

งบประมาณ

โครง
การ

งบประมาณ

โครง
การ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

๙,๙๐๐,๐๐๐

๑๗

๙,๒๕๐,๐๐๐

๑๘

๘,๘๕๐,๐๐๐

๑๐๖

๕๓,๗๕๐,๐๐๐

๑๖๔

๘๑,๗๕๐,๐๐๐

๑,๗๙๒,๖๐๐

๑๙

๒,๑๘๒,๖๐๐

๑๙

๒,๑๘๒,๖๐๐

๑๙

๒,๑๘๒,๖๐๐

๗๔

๘,๓๔๐,๔๐๐

๔,๘๔๖,๘๖๐

๕๖

๓,๘๔๖,๘๖๐

๕๖

๓,๘๔๖,๘๖๐

๕๖

๓,๘๔๖,๘๖๐

๒๒๘

๑๕,๔๒๗,๔๔๐

๓๗๘,๐๐๐

๒๐

๓๗๘,๐๐๐

๒๐

๓๗๘,๐๐๐

๒๐

๓๗๘,๐๐๐

๘๐

๑,๕๑๒,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๑๕

๒๕๐,๐๐๐

๑๕

๒๕๐,๐๐๐

๑๕

๒๕๐,๐๐๐

๖๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒,๑๗๙,๐๐๐

๕๖

๓,๙๐๖,๘๐๐

๔๒

๔,๔๘๖,๘๐๐

๔๒

๘,๗๒๓,๖๐๐

๑๙๕

๑๖,๒๑๖,๒๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๔

๑๖๐,๐๐๐

๓

๑๖๐,๐๐๐

๓

๑๖๐,๐๐๐

๑๒

๖๒๐,๐๐๐

๑๙,๓๔๖,๔๖๐

๑๘๗

๑๙,๘๑๔,๒๖๐

๑๗๓

๑๙,๙๙๔,๒๖๐

๒๖๒

๖๙,๑๓๑,๐๖๐

๘๑๓

๑๒๔,๒๔๖,๐๔๐

ที่มา : ระบบ E-plan ณ ๑๗/๐๔/๒๕๖๑
แผนภูมิที่ ๑ แผนภูมิแสดงจานวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี
แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๙

ตารางแสดงจานวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ตารางที่ ๒
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้า
รวม

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี

ทีไ่ ด้รับอนุมัติ

ที่ไม่ได้อนุมัติ

๒๓

๔

๑๙

๑๗

๖

๑๑

๖๐

๓๓

๒๗

๒๐

๙

๑๑

๑๕

๒

๑๓

๕๔

๓๙

๑๕

๒

๑

๑

๑๙๑

๙๔

๙๗

ที่มา : ระบบ E-plan ณ ๑๗/๐๔/๒๕๖๑
แผนภูมิที่ ๒ แสดงจานวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี

จานวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑
๒, 1%
๕๔, 28%

๒๓, 12%
๑๗, 9%

ยุทธศาตร์ที่ ๑
ยุทธศาตร์ที่ ๒
ยุทธศาตร์ที่ ๓
ยุทธศาตร์ที่ ๔
ยุทธศาตร์ที่ ๕

๑๕, 8%

ยุทธศาตร์ที่ ๖
๖๐, 31%
๒๐, 11%

ยุทธศาตร์ที่ ๗

๓๐

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่าในปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจานวนโครงการมากที่สุด คือ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
โครงการทั้งหมด รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ มี 54
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28 ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 23 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน
20 โครงการ คิดเป็ น ร้อยละ 11 ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี
จานวนโครงการ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8 และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชน
พื้นที่ต้นน้า จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1
1.4 จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดาเนินงานที่กาหนดห้วง
ระยะเวลาในการดาเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธี
ชุมชนพื้นที่ต้นน้า
รวม

จานวนโครงการตามแผนการดาเนินงาน
ตามแผนดาเนินงาน กาลังดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
จานวน
จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
0
0
4
100
4
6

1

16.6

5

83.4

33

16

48

17

52

9

6

66.6

3

33.4

1

50

1

50

39

9

23

30

77

1

0

0

1

100

94

33

35

61

65

2

๓๑
แผนภูมิแสดงจานวนโครงการที่ดาเนินการและยังไม่ได้ ดาเนินการ
70
60
50
40
30
20
10
0
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

กาลังดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗

รวม

ยังไม่ได้ ดาเนินการ

บทสรุป
ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วตามกาหนดระยะเวลาตาม
แผนการดาเนินงานในรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จานวน ๓๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๕ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินจานวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
๑.๕ การติดตามประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจาแนกรายโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โครงการพัฒนา

จานวนเงิน
ที่ดาเนินการ
ที่ดาเนินการ
ดาเนินการ
จริง
(บาท)
แนวทางที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาบลเมืองลี

หน่วย

สานักปลัด

๑๘,๖๗๕

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการตลอดปี

๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จานวนเงินที่
โครงการพัฒนา
หน่วย
ดาเนินการ
ที่ดาเนินการ
ดาเนินการ
จริง
(บาท)
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬาและสันทนาการ

ผลการดาเนินการ

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

9,999

ดาเนินการตลอดปี

2.โครงการจัดซื้อสื่อสารการเรียนรู้การสอนและ
วัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

64,600

ดาเนินการตลอดปี

3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตาบล
เมืองลี

กองการศึกษา

12,255

ดาเนินการตลอดปี

4.โครงการตามพระราชดาริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การดาเนินงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา

กองการศึกษา

5,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

กองช่าง

6,988

ดาเนินการแล้วเสร็จ

5.โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางที่ 2 การพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์และสุขาภิบาล
1.โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ
(สปสช.)

สานักปลัด

10,000

ดาเนินการตลอดปี

2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
สุขภาพและตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย

สานักปลัด

12,700

ดาเนินการตลอดปี

แนวทางที่ 3 การพัฒนาการจัดสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ประชาชน
1.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สานักปลัด

1,764,600

ดาเนินการตลอดปี

2.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

สานักปลัด

741,600

ดาเนินการตลอดปี

3.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สานักปลัด

24,000

ดาเนินการตลอดปี

๓๓

แนวทางที่ 5 การพัฒนาการสนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา
1.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
กองการศึกษา
42,697
ดาเนินการตลอดปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

100,800

ดาเนินการตลอดปี

3.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

กองการศึกษา

478,000

ดาเนินการตลอดปี

4.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

กองการศึกษา

129,108

ดาเนินการตลอดปี

แนวทางที่ 6 การพัฒนาการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

อาเภอนาหมื่น
และอบต.เมืองลี

6,500

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2.โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตาบลเมืองลี

กองการศึกษา

21,200

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวนเงิน
โครงการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ
ที่ดาเนินการ
จริง
(บาท)
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.โครงการม่วนใจปี๋ใหม่เมือง(รดน้าดาหัวบายศรีสู่ กองการศึกษา
36,411
ขวัญผู้สูงอายุ)

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

2.โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว

กองการศึกษา

250

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3.โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน้าอูน

กองการศึกษา

5,093

ดาเนินการแล้วเสร็จ

4.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
อาเภอนาหมื่น

กองการศึกษา

5,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

5.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน

กองการศึกษา

5,000

ดาเนินการแล้วเสร็จ

6.โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง

กองการศึกษา

9,766

ดาเนินการแล้วเสร็จ

๓๔

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนา
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

จานวนเงินที่
ดาเนินการจริง
(บาท)

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
สานักปลัด
9,500
หมอกควัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ผลการดาเนินการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ

จานวนเงินที่
ดาเนินการจริง
ผลการดาเนินการ
(บาท)
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่
กองการศึกษา
25,250
ดาเนินการแล้วเสร็จ
34
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัย
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
สานักปลัด
7,075
ดาเนินการตลอดปี
เทศกาล
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารและบุคลากร
1.โครงการ อบต.สัญจร
สานักปลัด
300
ดาเนินการตลอดปี
2.โครงการจัดซื้อน้ามันหล่อลื่น น้ามันเชื้อเพลง
สานักปลัด
106,330
ดาเนินการตลอดปี
ก๊าชหุงต้ม
3.โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สานักปลัด
2,200
ดาเนินการตลอดปี
4.โครงการจ้างเหมาองค์กรเพื่อประเมินความพึง
สานักปลัด
15,000
ดาเนินการตลอดปี
พอใจของผู้รับบริการ
5.โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานใน
สานักปลัด
63,000
ดาเนินการตลอดปี
อบต.เมืองลี
แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานฯ
1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
อบต.เมืองลี
111,600
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
อบต.เมืองลี
9,500
ดาเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนา
ที่ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

๓๕

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้ ค ะแนนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งลี ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่
10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

16

80

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

11
48
8
8
8
5
4
3
4
3
3
2
75

73.33
73.85
80.00
80.00
80.00
100
80.00
60.00
80.00
60.00
60.00
40.00

1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด 16
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และคิดเป็นร้อยละ 16 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแห่งข้อมูลของทาง
ราชการที่สามารถเชื่อถือได้อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นามาใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านต่างๆ
2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่าสุด 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
73.33 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 11 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้นเพราะด้วยของจากัดด้านบุคลากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี ที่ไม่
เพียงพอ

๓๖

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองลี
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลื อ กตั้ ง ฯลฯ ประชากร เช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ
จานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุ สั ต ว์ การบริ ก าร การท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การส ารวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
1.9 การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว ม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามอานาจหน้ า ที่ ขององค์ ก ารบริ หารส่วน
ตาบลเมืองลี

รวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

3

3

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

1

50

2

1

50

2

1

50

3

2

66.67

20

16

80

๓๗

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลาดับ
2

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

2

2

100

1

1

100

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

2

1

50

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

2

1

50

2

2

100

1

1

100

2

1

50

ประเด็นพิจารณา
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค)
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

๓๘
2.8 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตัง้ งบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25572560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ

2

1

50

1

1

100

15

11

73.333

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีสอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0

10

8

80

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0

10

8

80

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

10

8

80

พ.ศ. 2557-2560

รวม

1.4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ
3

ยุทธศาสตร์

๓๙
3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น

5

5

100

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทา
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การ
บรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

5

4

80

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มคี วามสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

5

3

60

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นาไปสูผ่ ลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

5

4

80

3.8 แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

5

3

60

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์
รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5

3

60

3.10 ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตทีเ่ ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5

2

40

รวม

65

48

73.85

๔๐

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีครั้งที่ 1/2561
วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมิ นผลการนาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ นสี่ ปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง
ปริมาณ
การประเมิ นผลการนาแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ นสี่ ปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง
คุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร้ า งให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ความสอดคล้ องกับ เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของ
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

3
4
5

เมื่อ

คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได้
7

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
70

10

6

60

10

7

70

10
60
5
5

8
47
4
4

80
78.33
80
80

5

4

80

5

3

60

5

4

80

5
5

3
4

60
80

5

4

80

5

3

60

5

5

100

5

5

100

4
100

4
75

80
75

1) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80
ของคะแนนในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 8 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็น
เช่นนั้น/เหตุผล เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีนาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาชุมชนมาเป็นกรอบหลัก
ในการกาหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่จึงสามารถตอบสนองความต้ องการประชาชนในพื้นที่ได้
เป็นอย่างดี

๔๑

2) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่าสุด
6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และคิดเป็นร้อยละ 6 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากจานวนโครงการหรือผลผลิตไม่
เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีจะนามาพัฒนาต่อไป
3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด 191 โครงการ ได้คะแนน
4
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
4) พบว่ากาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด 191 โครงการ ได้
คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5) พบว่าการนาผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒน า
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีได้นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อการพัฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ในข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2561 จ านวน 33 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.2
ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี พ.ศ.2561
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ
1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
7
70
มีการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
10

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ Swot
Analysis

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์

SWOT Analysis/ Demand ( Demand
Analysis) / Global Demand แ ล ะ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

รวม

10

7

70

๔๒

2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

2

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ
เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
ก็ คื อ ผลผลิ ต นั่ น เองว่ า เป็ น ไปตามที่
ตั้ ง เป้ า หมายเอาไว้ ห รื อ ไม่ จ านวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่
จ านวนที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ มี
จ านวนเท่ า ไหร่ สามารถอธิ บ ายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้
กาหนดไว้

10

6

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน

60

มีการควบคุมในเชิงปริมาณ
เพื่อทราบจานวนโครงการที่
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อใช้
อธิบายถึงหลักการมี
ประสิทธิภาพของการพัฒนา

2.2 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ งที่ ก ระทบ
(Impact) โครงการที่ ด าเนิ น การใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)

รวม

มีการวิเคราะห์ผลกระทบ

10

6

60

2.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ลาดับ
3

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
7
70
มีการประเมินประสิทธิผล
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นา 10
โดยการสอบถามถึงผลการ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ
มาใช้ เ พื่ อ วั ดว่ าภารกิ จ โครงการ กิ จ กรรม
งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนิ น การต่ า ง ๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม

ดาเนินการของโครงการ
ต่างๆ สนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่มาก
น้อยเพียงใด

๔๓
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
3.2 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(Impact) โครงการที่ ด าเนิ น การในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative)

รวม

มีการวิเคราะห์ผลกระทบ

10

7

70

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลาดับ
4

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
4
40
มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน
10

แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ต่างโดยใช้ SWOT Analysis

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีในมิติต่าง ๆ
จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โ ด ย ใ ช้ SWOT Analysis/ Demand
( Demand Analysis) / Global
Demand/Trend หรื อ หลั ก การบู ร ณาการ
(Integration) กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ
ที่ สอดคล้ องกั บการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่ งน้ า) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)

รวม

10

4

40

8

80

ได้ดาเนินการวิเคราะห์
แผนงานให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยาจน
หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔๔

2.6 โครงการพัฒนา
คะแน คะแน
น
น

ลา
ดับ

ประเด็นพิจารณา
เต็ม

ที่ได้

5

4

ร้อย
ละ
ของ
คะแน
นเต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

5 โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

80

มีการกาหนดชื่อ
โครงการที่ชัดเจน

5

4

80

ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของแต่
ละโครงการชัดเจน

5

4

80

-

60

มีการกาหนดโครงที่
มุ่งเน้นการพัฒนาที่
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง ยั่งยืน

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พืน้ ที่ดาเนินงาน และระยะเวลา
ดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุม่ เป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

5

3

๔๕
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ ายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปู ระบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

5

5

4

3

80

เป้าหมายของ
โครงการสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12
ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี

60

มีการกาหนด
โครงการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยี ,
นวัตกรรมค่อยข้าง
น้อย

80

แผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลวังทองนา
ยุทธศาสตร์จังหวัด
มากาหนดแผนงาน
โครงการ

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

5

4

๔๖
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการทีป่ ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการใน
การจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้า
ของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับมี ก ารกาหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key
Performance Indicator : KPI) ที่ ส ามารถวั ด ได้
(measurable) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ผ ลใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพได้
เช่ น การกาหนดความพึ ง พอใจ การกาหนดร้ อ ยละ การ
กาหนดอั น เกิ ด จากผลของวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีส่ ุด และ
สามารถปฏิบัตไิ ด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

รวม

มีการดาเนิน
โครงการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้าน
สามารถมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

5

4

80

5

3

60

5

มีการดาเนินการ
100 ถูกต้องสอดคล้อง
ตามวิธีงบประมาณ

5

5

มีการกาหนด KPI
ของแต่ละโครงการ
100
เพื่อวัดประสิทธิภาพ
ของโครงการ

5

4

80

60

47

78.3

5

๔๗

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
๓.๑ จานวนแบบสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีได้จัดทาแบบสอบถามทั้งหมด ๒๑๐ ชุด โดยทาการแจกแบบสอบถาม
ให้หมู่บ้านละ ๓๐ ชุด ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน สามารถจัดเก็บแบบสอบถามโดยแยกตามรายชื่อหมู่บ้านได้ดังนี้
ตารางที่ ๑ ตารางการจัดเก็บแบบสอบถาม
จานวน
จานวน
จานวน
ลาดับที่
ชื่อหมู่บ้าน
แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ แบบสอบถามที่
ทั้งหมด
เก็บได้
เสียหรือตกหล่น
๑ หมู่ ๑ บ้านน้าอูน
๓๐
๒๘
๒
๒ หมู่ ๒ บ้านป่าซาง
๓๐
๑๗
๑๓
๓ หมู่ ๓ บ้านนาหมอ
๓๐
๓๐
๐
๔ หมู่ ๔ บ้านนาคา
๓๐
๒๒
๘
๕ หมู่ ๕ บ้านวังน้าเย็น
๓๐
๒๐
๑๐
๖ หมู่ ๖ บ้านน้าแขว่ง
๓๐
๒๙
๑
๗ หมู่ ๗ บ้านนาม่วง
๓๐
๒๕
๕
รวม
๒๑๐
๑๗๑
๓๙
แผนภูมิที่ ๑ จานวนแบบสอบถามแยกตามหมู่บ้าน
จำนวนแบบสอบถำมแยกตำมหมูบ่ ้ ำน
๓๕
๓๐
๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐

แบบสอบถำมทั ้งหมด

แบบสอบถำมที่จดั เก็บได้

แบบสอบถำมที่เสียหรื อตกหล่น

ข้ อ มู ล จากตารางที่ ๑ ตารางการจั ด เก็ บ แบบสอบถาม สรุ ป ได้ ว่ า หมู่ ๓ บ้ า นนาหมอ จั ด เก็ บ
แบบสอบถามได้ครบทั้ง ๓๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ บ้านป่าซางเก็บแบบสอบถามได้น้อยที่สุด ๑๗ ชุด คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๕๖.๖ และในภาพรวมสามารถเก็ บ แบบสอบถามได้ ทั้ ง หมด ๑๗๑ ชุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๑.% และ
แบบสอบถามที่เสียหรือตกหล่น ๓๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕

๔๘

3.2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
84
คน
หญิง
87
คน
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
11 คน
30-40 ปี
31 คน
41-50 ปี
65 คน
50 ปี ขึ้นไป
64 คน
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.
อนุปริญญาหรือปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพ
รับจ้างหรือเอกชน
15 คน
รับราชการ
5 คน
เกษตรกร
145 คน
อาชีพอิสระ
6 คน

95
53
10
13

คน
คน
คน
คน

3.3 ผลการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
(แยกรายหมู่บ้านทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม)
ตารางที่ 2 ตารางคะแนนความพึงพอใจของประชาชน แยกรายหมู่บ้านในภาพรวม
จานวนแบบสอบถาม คะแนนเต็มโดยเฉลี่ย คะแนนที่ได้โดยเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
หมู่บ้าน
ทั้งหมด
ทุกยุทธศาสตร์
ทุกยุทธศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ
หมู่ 1 บ้านน้าอูน
28
140
93
66
หมู่ 2 บ้านป่าซาง
17
85
52
64
หมู่ 3 บ้านนาหมอ
30
150
62
41
หมู่ 4 บ้านนาคา
22
110
78
70
หมู่ 5 บ้านวังน้าเย็น
20
100
67
67
หมู่ 6 บ้านน้าแขว่ง
29
145
112
77
หมู่ 7 บ้านนาม่วง
25
125
77
67
รวม
171
855
541
64

๔๙

ข้อมูลจาก ตารางที่ 2 ตารางคะแนนความพึงพอใจของประชาชน แยกรายยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ปรากฏว่า หมู่ 6 บ้านน้าแขว่ง มีระดับความพึงพอใจในผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมื องลี
มากที่สุด ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 77 ส่วนหมู่ 3 บ้านนาหมอ มีระดับความพึงพอใจในผลการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองลีน้อยที่สุด ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 41 และในภาพรวมระดับความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลีของประชาชนในพื้นที่ตาบลเมืองลี ทุกหมู่บ้าน ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 64
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองลี
(แยกรายยุทธศาสตร์)
ตารางที่ 3 ตารางผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนแยกรายยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
ลาดับ
1

หัวข้อ

หมู่ 1

พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและใน
63.5
พื้นที่การเกษตร อย่างครอบคลุมทั่วถึง
จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค
67.8
บริโภคและการเกษตร
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
65
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

2
3

หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4

หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม

60

53.6

61

71

61.6 59.8

57.6 46.6 64.5

58

73

60

57.6 46

59

71

62.4 60.7

48

64.5

61

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลาดับ
1
2
3

หัวข้อ

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม

ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวทางพระราช
ดาริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
67 63.5 41.3 61.8 61
ทฤษฎีใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 61 55.2 42 60.9 59
เศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการ
56.4 68.2 35.3 63.6 60
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

82

67.2 63.4

79

56

73

59.2 59.3

59

๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลาดับ

หัวข้อ

1

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬาและ
สันทนาการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์
และสุขาภิบาล
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการแก่ประชาชน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาการให้มีความรู้คู่คุณธรรม
สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยและ
ประถมศึกษาทุกโรงเรียน
สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไข้ปัญหายา
เสพติดอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง

2
3
4
5
6
7

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม
66.4 63.5 41.3 65.4 64

75

62.8 56.4 43.3 65.4 63

82.7 55.2 61.2

66.4 57.6 37.3 70.9 60

76.5 58.4 61.3

63.5 47

40

79

69.2 67

40.6 75.4 69

65.4 64

68

63.3

60

59.8

83.9 68

67.5

65

57.6 41.3 75.4 75

75.8 62.4 64.6

67

52

73

40

69

65

64.8 61.5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
1

หัวข้อ
แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน
ส่งเสริมและบูรณาการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม
72.1 68.2 44.6 63.6 72

83.4 64

65.2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
1
2

หัวข้อ

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสานึกในการจัดการ 67 63.5 43.3 61.8 69
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
65.7 63.5 42.6 60.9 65

84.8 62.4 64.5
75 64.8 62.5

๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ลาดับ

หัวข้อ

1

สนับสนุนให้มีการประสานการพัฒนาระหว่าง
อบต.เมืองลี และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร และด้านบุคลากร
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ ของ อบต.เมืองลี ในการจัด
บริการสาธารณะ
การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน

2
3
4

5

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม
67

62.3 42.6 65.4 70

81.3 66.4 65

65.7 60

40.6 69

63

77

64.8 62.8

62.8 60

41.3 64.5 65

79

61.6 62

65.7 61.1 41.3 64.5 67

82.7 63.2 63.7

63.5 56.4 42

82

68.1 68

61.6 63

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนและพื้นที่ต้นน้า
ลาดับ
1
2

หัวข้อ
แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดการ
พื้นที่ทาการเกษตรพื้นที่อยู่อาศัย การถือครอง
ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าต้นน้า
แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือแบบสหการ เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การจัดทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้า

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 รวม
65

61.1 44

72.7 48

82

46.4 59.8

64.2 57.6 45.3 75.4 72

79

46.4 62.8

จากตารางที่ 3 ตารางผลคะแนนความพึ ง พอใจของประชาชนแยกรายยุ ท ธศาสตร์ สรุ ป ผลได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผัง เมือง ข้อ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและพื้นที่
การเกษตรอย่างครอบคลุมทั่วถึง ได้คะแนนร้อยละ 59.8 ข้อ 2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร ได้คะแนนร้อยละ 61 ข้อ 3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง ได้คะแนน
ร้อยละ 60.7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข้อ 1 ส่งเสริมสนับสนุนตาม
แนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 63.4 ข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนให้ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ได้ ค ะแนนร้ อ ยละ 59
ข้อ 3 พัฒ นาและปรั บ ปรุ งสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ได้คะแนนร้อยละ 59.3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา

๕๒

กีฬาและสั น ทนาการ ได้คะแนนร้ อยละ ๖๓.๓ ข้อ ๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสั ตว์ และ
สุขาภิบาล ได้คะแนนร้อยละ ๖๑.๒ ข้อ ๓ แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและนั นทนาการแก่ประชาชน
ได้ ค ะแนนร้ อ ยละ ๖๑.๓ ข้ อ ๔ การสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ยนรู้ต ลอดชีวิ ต พั ฒ นาการให้ มี ค วามรู้ คู่ คุณธรรม
ได้คะแนนร้อยละ ๕๙.๘ ข้อ ๕ สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยและประถมศึกษาทุกโรงเรียน ได้คะแนน
ร้อยละ ๖๗.๕ ข้อ ๖ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ได้คะแนนร้อยละ ๖๔.๖
ข้อ ๗ สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มสถาบั น ครอบครัว ให้ มีความเข้ม แข็ง ได้คะแนนร้อ ยละ ๖๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และบู ร ณาการ ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ ค ะแนน
ร้อยละ ๖๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๑ ส่งเสริม
สนั บ สนุ น สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ ค ะแนนร้ อ ยละ ๖๔.๕
ข้อ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ได้คะแนนร้อยละ ๖๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการบริการ ข้อ ๑ สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่าง อบต.เมืองลี และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้คะแนนร้อยละ ๖๕ ข้อ ๒ สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
ได้คะแนนร้อยละ ๖๒.๘ ข้อ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร
ได้คะแนนร้อยละ ๖๒ ข้อ ๔ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถของ อบต.เมืองลี ในการจัดบริการสาธารณะ ได้คะแนนร้อยละ ๖๓.๗ ข้อ ๕ การส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรชุมชน ได้คะแนนร้อยละ ๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้า
ข้อ ๑ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ทาการเกษตรพื้นที่อยู่อาศัย การถือครองที่ ดินที่เหมาะสม
กับพื้นที่ป่าต้นน้า ได้คะแนนร้อยละ ๕๙.๘ ข้อ ๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการ
เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้า ได้คะแนนร้อยละ ๖๒.๘
แผนภูมิที่ ๒ คะแนนตอนที่ ๒ แยกรายหมู่บ้านภาพรวมทุกยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๒ คะแนนภาพรวมทุกยุทธศาสตร์แยกรายหมู่บา้ น
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คะแนนเต็มทุกยุทธศำสตร์

คะแนนที่ได้ ทกุ ยุทธศำสตร์

๕๓

ตอนที่ ๓ ผลคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองลี (ในภาพรวมแยกรายหมู่บ้าน)
ตารางที่ ๔ ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมแยกตามหมู่บ้าน
จานวน
คะแนนเต็มใน
คะแนนที่ได้ใน
หมู่บ้าน
แบบสอบถาม
ร้อยละ
ภาพรวม
ภาพรวม
ทั้งหมด
บ้านน้าอูน
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๖๐
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๒๐
๑๐๐
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๒๕
๑๒๕
๗๘
๖๒
รวม
๑๗๑
๘๕๕
๕๑๓
๖๐
แผนภูมิที่ ๓ ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมแยกตามหมู่บ้าน
ผลคะแนนควำมพึงพอใจของประชำชนในภำพรวมแยกตำมหมูบ่ ้ ำน
๑๖๐
๑๔๐
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

คะแนนเต็ม

คะแนนทีได้

ร้ อยละ

จากตารางที่ ๔ ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมแยกตามหมู่ บ้าน จะสรุปผลได้ว่า
หมู่ ๖ บ้ านน้ าแขว่ง มีผ ลคะแนนความพึงพอใจสู งสุ ด โดยคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๗๔ ส่ ว น หมู่ ๓ บ้านนาหมอ
มี ผ ลคะแนนความพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด โดยคะแนนอยู่ ที่ ร้ อ ยละ ๔๐ สรุ ป ผลคะแนนทุ ก หมู่ บ้ า นจะได้ ค ะแนน
ร้อยละ ๖๐

๕๔

ตอนที่ 3 ผลคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดาเนิน งานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองลี (ในภาพรวมแยกรายหัวข้อทุกหมู่บ้าน)
ตารางที่ 5 ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมแยกรายหัวข้อทุกหมู่บ้าน
ลาดับ
หัวข้อ
หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 เฉลี่ยรวม
การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว น
1 ร่ ว มในโครงการหรื อ กิ จ กรรมของ 70 60 36.6 47.2 68 73.7 64.8 60
อบต.
มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชน
2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือ 66.4 56 40 60 62 74.4 63.2 60.2
กิจกรรมของ อบต.
มีการเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนแสดง
3 ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ห รื อ 63.5 52.9 38 57.2 67 79.3 59.2 59.5
กิจกรรมของ อบต.
การรายงานผลการด าเนิ น งานของ
4 โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ให้ 65 54 35.3 57.2 64 75.1 59.2 58.4
ประชาชนทราบ
ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
5 ตรวจสอบการดาเนิ น โครงการหรื อ 62.8 45.8 39.3 54.5 59 72.4 56.8 55.7
กิจกรรมของ อบต.
การด าเนิ น งานตามโครงการหรื อ
6 กิ จ กรรมของ อบต.เป็ น ไปตาม 61.4 57.6 42 58.1 62 69.6 60.8 58.7
ระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
7 สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 62.1 54 47.3 61.8 62 75.1 60 60.3
อย่างแท้จริง
ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการ
8
61.4 57.6 41.3 71.8 66 69.6 64.8 61.7
ดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ประชาชนได้รับความสะดวกจากการ
9
67.8 57.6 38.6 71.8 62 75.8 69.6 63.3
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.
จากตารางที่ 5 ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมแยกรายหัวข้อทุกหมู่บ้าน จะสรุป
ผลได้ว่า หัวข้อที่ 1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ได้คะแนนโดยเฉลี่ย
ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 60 หัวข้อที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต. ได้คะแนนเฉลี่ยทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 60.2 หัวข้อที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการหรื อกิจ กรรมของ อบต. ได้คะแนนเฉลี่ ยทุก หมู่บ้ าน ร้อยละ 59.5 หั ว ข้อที่ 4 การรายงานผลการ

๕๕

ดาเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ให้ประชาชนทราบ ได้คะแนนเฉลี่ยทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 58.4
หัวข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ได้คะแนนเฉลี่ยทุก
หมู่บ้าน ร้อยละ 55.7 หัวข้อที่ 6 การดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด ได้คะแนนร้อยละ 58.7 หัวข้อที่ 7 ผลการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ได้คะแนนร้อยละ 60.3 หัวข้อที่ 8 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ได้คะแนนร้อยละ 61.7 และหัวข้อที่ 9 ประชาชนได้รับความสะดวกจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต. ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.3

๕๖

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้้า

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
จัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้้า
รวม

จานวนโครงการตามแผนการดาเนินงาน
ตามแผน
กาลังดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินงาน
จานวน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4

0

0

4

100

6

1

16.6

5

83.4

33

16

48

17

52

9

6

66.6

3

33.4

2

1

50

1

50

39

9

23

30

77

1

0

0

1

100

94

33

35

61

65

๕๗

จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาในยุท ธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ด้าเนินการไปแล้วมากที่สุด จ้านวน 6 โครงการจากโครงการทั้งหมด 9 โครงการคิดเป็นร้อย
ละ 66.6 จากโครงการพัฒนาตามแผนด้าเนินงานปี 2561 รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 5 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าเนินการไปแล้ว จ้านวน 2 โครงการจากโครงการทั้งหมด 1 โครงการคิดเป็น
ร้อยละ 50 ซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพราะเป็นโครงการก่อสร้างที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงจากการพัฒนา
ตามโครงการดังกล่าว
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
จัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้้า จากการติดตามประเมินผลรอบแรกนั้นยังไม่ได้ด้าเนินการในส่วนดังกล่าวซึ่ งทาง
องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลีจะได้ด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามแผนการด้าเนินงานปี 2561

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2.1 ปัญหา/อุปสรรค
- มีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าสงวน จึงท้าให้บางโครงการมีข้อจ้ากัดในการด้าเนินการ โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- มีการเสนอและบรรจุ โ ครงการในแผนพัฒ นาท้องถิ่นจ้านวนมาก ในขณะเดียวกันงบประมาณที่ จ ะ
น้ามาใช้ในการพัฒนามีไม่มีเพียงพอกับความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน ท้าให้ไม่สามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้น ที่ ได้ ครบถ้ว น ท้าให้ ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานตามแผนไม่บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ความต้องการของประชาชนในพื้ นที่มีจ้านวนมาก และหลากหลายด้านซึ่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองลีเองไม่สามารถบรรจุทุกโครงในแผนพัฒนาหรือแผนด้าเนินงานในปีได้ เนื่องด้วยข้อจ้ากัดด้านบุคลากรและ
งบประมาณ
- การประสานงานกันภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลียังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ข้อมูลและเอกสาร
ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน จึงท้าให้การด้าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความล่าช้า
2.2 ข้อเสนอแนะ
- ด้าเนินการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน เพื่อให้สามารถด้าเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อัน
จะท้าให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ และเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในพื้นที่
ต้าบลเมืองลี
- องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพีย งพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด้าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- ควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด้าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น
- แก้ไข ปรับปรุงเรื่องการด้าเนิน การตามโครงการที่ล่าช้าอันเกิดจากการประสานงานภายในองค์กรเพื่อ
ไม่ให้กระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด้าเนินการตามโครงการที่วางไว้ล่วงเลยเวลาออกไปอันจะส่งผล
กระทบต่อประชาชน

๕๘

- ควรเสนอเพิ่มโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในต้าบล เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน
- องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลีและชุมชนควรมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรน้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องใช้น้าที่
เพียงพอกับอาชีพของตน
- องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลีและชุมชนควรส่งเสริมการคัดแยกขยะ และมีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจใน
การด้าเนินงานเช่น การให้รางวัลและหรือค้ายกย่องชมเชยในหมู่บ้านที่มีกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะที่ดี

