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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 13 “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ                      
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตำบล เมืองลี  (พ .ศ .2561 -2565) ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.2563                               
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                         
เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องจึงประกาศรายงานผล     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ วันที่  28   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕63 
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      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 



 

คำนำ 
 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการ          
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี         
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซึ่ งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูล         
ในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี  (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือหลัก                     
ในการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีและพ้ืนที่ตำบลเมืองลี เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายของผู้บริหาร                 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ต่อไป 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ ๑  บทนำ 
 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ แตกต่างกันมีจุดหมาย                 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้ วยกันอย่ างเหมาะสม จะช่ วยให้ นายกองค์ การบริหารส่ วนตำบล                         
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน                       
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล      
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ         
ในการดำเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ 
  ๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น       
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน      
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้ าหมายที่ กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบ                  
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)                     
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาองค์การบริหาร         
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/                 
ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ในตำบลเมืองลี/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า    
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค  
ก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย         
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลให้ เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการ                   
ขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
                                            / 2.วัตถุประสงค์......... 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้น
ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล            
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/   
กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล เมืองลี
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น       
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม                   
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิด เผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผล                               
และเสนอความเห็ นดั งกล่ าวและต้ องปิ ดประกาศไว้ เป็ นระยะเวลาไม่น้ อย กว่ าสามสิบ วัน โดยอย่ างน้ อย                          
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
  3.1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน 2 คน  
                          / (4) เจ้าหน้าที่........... 
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   4) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน 1 คน  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 
   1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น               
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
   2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด     
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี            
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
  3.2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี              
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังนี้ 
   1.การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์               
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้ว              
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม     
และประเมินผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม 
   2.วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก                     
ข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล                      
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น                    
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
   3.ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล       
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้              
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   4.การวิ เคราะห์ ข้ อมูล  เป็ นการวิ เคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการติ ดตามที่ กำหนดไว้                         
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิ เคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน            
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
 
 
              / 2.5.รายงานตามแบบแผน...... 
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   5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้                       
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน           
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
   6. รายงานผล คณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  รายงานผล                                          
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   7 . การวินิ จฉั ย สั่ งก าร  การน ำเสนอ เพ่ื อ ให้ เกิ ด การ เป ลี่ ย นแป ลง ป รับป รุ ง  แก้ ไขที่ ดี                            
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ                 
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
   
  3.3.การรายงานผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่                           
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง                                                       
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    / 4.เครื่องมือการติดตาม......... 

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนใน

ต าบลเมอืงลทีราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนั นับแตว่นัรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนั 

ตัง้ขอ้สงัเกต/รบัทราบ/เสนอ

ความเห็น 

ผูบ้รหิารองคก์าร
บริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้ 

 

คณะกรรมการ

พฒันาของ อบต. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล 

ผูบ้รหิารองคก์าร
บริหารส่วนตำบล 

 
สภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล 
รายงานผล เสนอ 

ตัง้ขอ้สงัเกต/รบัทราบ/เสนอ

ความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring and evaluation tools                    
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ        
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตาม                          
และประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสังเกตการณ์ (Observation) และการสืบค้นจากเอกสาร เป็นต้น                    
โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดกรอบ    
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือกำหนดกรอบเวลา       
และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ                      
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็ นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ            
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ                 
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต              
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสามารถวัดได้                         
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพทำให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต   
(Outcome and Output) ซึ่ งส าม ารถวั ด ได้ ใน เชิ งป ริม าณ และ เชิ งคุณ ภ าพ ห รือวั ด ได้ เฉพ าะ เชิ งคุณ ภ าพ                          
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   4.2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
              / 4.2.1.ระเบียบในการ............. 
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  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล                 
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปร
ของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe)        
หรือ วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   4.3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1 .การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้ จะทำการทดสอบและวัดผล            
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติ งาน และแนวทางการวัด                  
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ     
และการวัดโครงการก่อสร้างรั้วโบราณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริม                      
การท่องเที่ยวตำบลเมืองลี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
   2.การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีการบันทึกการ
สั ง เก ต  แ น วท าง ใน ก า รสั ง เก ต  แ ล ะก ำห น ด ก ารด ำ เนิ น ก า รสั ง เก ต  (1 ) ก า ร สั ง เก ต แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม                                 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน  
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล 
  3 .การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ      
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเมืองลี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
                   / 5.ประโยชน์ของการ.......... 



7 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ            
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ     
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ      
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ             
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ       
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ      
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน    
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ           
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล         
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม      
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเมืองลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 / ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล............ 
 



๘ 

 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี 

(พ .ศ . 2561  – 2565 ) ซึ่ ง เป็ นแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมขององค์การบริหารส่ วนตำบล เมืองลี                                 
ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ                 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาอำเภอนาหมื่น และแผนชุมชนตำบลเมืองลี 

        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ีมีรายละเอียด ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
“หล่อหลอมความคิด ใช้ชีวิตพอเพียง เมืองลีน่าอยู่  
เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวพัฒนา ปลอดภัยยาเสพติด” 

                    พันธกิจ (Mission) 
                    1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน 
                     2. พัฒนาให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
                     3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ใน ระบบ                   
และนอกระบบ 
                     4. ปรับปรุงระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน แก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก 
                     5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
                     6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                     7. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชนแบบยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
          ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    

       แนวทางการพัฒนา คือ 
     1.1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม  และทั่วถึง 
     1.2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
     1.3.พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์   

         ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
       แนวทางการพัฒนา  คือ 

                2.1.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
                2.2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
                    / 2.3.ส่งเสริมและพัฒนา......... 
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                2.3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานทำ 
                       2.4.ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
                       2.5.พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
                       2.6.พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
                       2.7.การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
                       2.8.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
                       2.9.ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 
                       2.10.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน 
                    ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

       แนวทางการพัฒนา   คือ 
     3.1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

  3.2.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
                       3.3.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 
                       3.4.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  
                       3.5.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง 
                       3.6.สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                       3.7.การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย 
                       3.8.สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
                       3.9.การคุ้มครองพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
                       3.10.การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 

         ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       แนวทางการพัฒนา   คือ 

                       4.1.อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       4.2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
                       4.3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานภายในจังหวัดน่าน 
                    5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

       แนวทางการพัฒนา   คือ 
            5.1.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมพ้ืนที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ 
       5.2.ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5.3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5.4.ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

            5.5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น         
ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
             / 6.ยุทธศาสตร์........ 
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                  6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
      แนวทางการพัฒนา  คือ 

           6 .1 .สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารป ระสาน งาน การพั ฒ น าระห ว่ างองค์ ก รป กครองส่ วนท้ อ งถิ่ น                                 
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

      6.2.สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
      6.3.พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
      6.4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 

           6.5.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น 

           6.6.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือข่าย        
ภาคประชาชน 
                 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
                    แนวทางการพัฒนา คือ 
           7.1.สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 

          7.2.สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ทำการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
ป่าต้นน้ำ 
           7.3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรของพ้ืนที่  
ลุ่มน้ำน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               / 2.2.โครงการพัฒนา............ 
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   2.โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ตารางที่ 1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 213 190,760,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 104 34,712,600 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 

71 7,892,290 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 875,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

24 6,840,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 42 6,046,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 6 640,000 

รวมทั้งหมด 512 247,765,890 
 
  สรุป โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563 จะมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 512 โครงการ และได้ตั้งงบประมาณไว้ 247 ,765,890 บาท ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะมีจำนวนโครงการและงบประมาณมากที่สุด คือ 213 โครงการ                
ใช้งบประมาณ 190,760,000 บาท รองลงมาจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว           
เชิงอนุรักษ ์มีจำนวน 104 โครงการ ใช้งบประมาณ 34,712,600 บาท 
 
ตารางที่ 2 จำนวนบัญชีครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

จำนวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 
62 รายการ 8,691,200 

 
    สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตั้งรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ทั้งหมด 62 รายการ 
ใช้งบประมาณ 8,691,200 บาท 
 
 
 
 
 
                          / 2.3.ผลการดำเนินงาน............ 
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  3.ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ตารางที่ 1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖3 ที่ได้รับการอนุมัติประมาณและไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาห้าป ี

ทีไ่ด้รับอนุมัติ
งบประมาณฯ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 213 5 208 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว              
                    เชิงอนุรักษ ์

104 5 99 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม                      
                    และความม่ันคงของมนุษย์ 

71 18 53 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  
                    ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 6 16 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

24 3 21 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ              
                    และการบริการ 

42 9 33 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชน              
                    พ้ืนที่ต้นน้ำ 

6 1 5 

รวม 512 47 465 

 

สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้อนุมัติงบประมาณโดยการนำเอาโครงการจากแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 46 โครงการ จาก 512 โครงการ             
โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุมัติงบประมาณจำนวน 5 โครงการ จาก 104 โครงการ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุมัติงบประมาณ
จำนวน 5 โครงการ จาก 104 โครงการ ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุมัติงบประมาณจำนวน 18 โครงการ จาก 71 โครงการ ,
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุมัติงบประมาณจำนวน 6 โครงการ จาก 22 โครงการ ,โครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุมัติงบประมาณ
จำนวน 3 โครงการ จาก 24 โครงการ ,ยุทธศาสตร์ที่ 6 อนุมัติงบประมาณจำนวน 9 โครงการ จาก 42 โครงการ               
และยุทธศาสตร์ที่ 7 อนุมัติงบประมาณจำนวน 0 โครงการ จาก 6 โครงการ 
 
 
 
 
 
                      / ตารางที่ 2 รายละเอียด........... 
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ตารางที่  2 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

กองช่าง 200,000 

 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมู่ที่ 7  

กองช่าง 300,000 

 3 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าฝน (ฝ.5)  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 200,000 

 4 โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่าง  
อบต.เมืองลี  

กองช่าง 500,000 

 5 โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 200,000 

 รวม 5 โครงการ 1,400,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว              
เชิงอนุรักษ์ 

1 โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี สำนักงาน
ปลัดฯ 

150,000 
 

 2 โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน 
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาหมื่น 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

20,000 
 

 3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลี สำนักงาน
ปลัดฯ 

15,000 

 4 โครงการขยายผลโครงการหลวงนํ้าแขว่ง สำนักงาน
ปลัดฯ 

15,000 
 

 5 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ
บ้านนํ้าอูน 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

5,000 

 รวม 5 โครงการ 205,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา 
ด้านการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
การศึกษาฯ 

10,000 

 2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลเมืองลี 

กอง
การศึกษาฯ 

488,000 

 3 โครงการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
การศึกษาฯ 

10,000 

 4 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก 
ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

5,000 
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 5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

25,000 

 6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในด้านสุขภาพ 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

10,000 

 7 โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

10,000 

 8 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข หมู่ 1-7 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

140,000 

 9 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

5,000 

 10 โครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

3,000 

 11 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กอง
การศึกษาฯ 

30,000 

 12 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขัน 

กอง
การศึกษาฯ 

10,000 

 13 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี กอง
การศึกษาฯ 

50,000 

 14 โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน กอง
การศึกษาฯ 

6,000 

 15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

10,000 

 16 โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลี
ต้านยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

70,000 

 17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

196,350 

 18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักงาน
ปลัดฯ 

15,000 

 รวม 18 โครงการ 1,093,350 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ 

กอง
การศึกษาฯ 

35,000 

 2 ค่าใช้จ่ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา กอง
การศึกษาฯ 

10,000 

 3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่น 
ดนตรีพื้นบ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

10,000 

 4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนา 
และวัฒนธรรม ประเพณี 

กอง
การศึกษาฯ 

30,000 

 5 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
อำเภอนาหมื่น 

กอง
การศึกษาฯ 

5,000 

 6 โครงการบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน กอง
การศึกษาฯ 

5,000 

 รวม 6 โครงการ 95,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

20,000 

 2 โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน สำนักงาน
ปลัดฯ 

20,000 

 3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

10,000 

 รวม 3 โครงการ 50,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ          
และการบริการ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

20,000 

 2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

250,000 

 3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนอ่ืนๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

10,000 

 4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และประชาธิปไตย 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

15,000 

 5 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม 
และประชาพิจารณ์ 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

10,000 
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 6 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

400,000 

 7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการบูรณา
การ การทำงานในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

20,000 

 8 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองลี สำนักงาน
ปลัดฯ 

10,000 

 9 โครงการงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อุดหนุนที่ว่าการ 
อำเภอนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

53,000 

 รวม 9 โครงการ 788,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนา
ด้านการจัดการวิถีชุมชน
พ้ืนที่ต้นน้ำ 

1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้ำ ป่า 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

50,000 

 รวม 1 50,000 
รวมทั้งหมด 47 โครงการ 3,681,350 

 
สรุป ยุทธศาสตร์ที่  1 จำนวน 5 โครงการ ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ 1 ,400,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่  2                       
จำนวน 5 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 205,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 18 โครงการ ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ 1 ,093,350 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 6 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 95 ,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 50 ,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 9 โครงการ 
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  788 ,000 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
50,000 บาท รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 47 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 3,681,350 บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         / ตารางที่ 3............ 



๑๗ 

 

ตารางที่ 3 จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ที่ได้ดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 2563 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 0 0 5 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5 3 60 2 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ 

18 12 66.66 6 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 2 33.33 4 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

3 2 66.66 1 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ                 
บริหารจัดการและการบริการ 

9 4 44.44 5 55.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ     
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

1 1 100 0 0 

รวม 47 24 51.06 23 48.93 

 
สรุป โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด 47 โครงการ ดำเนินการไป 24 โครงการ                
คิดเป็นร้อยละ 51.06 ไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.93 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 และ ยุทธศาสตร์ที่ 5     
ได้ดำเนินการไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 

4.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปปฏิบัติจำแนกรายโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

  

หน่วย 
ดำเนินการ 

  

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

- - - - 

รวม 0 โครงการ - - - 

 

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



๑๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี สำนักปลัดฯ 150,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน                  สำนักปลัดฯ 20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง สำนักปลัดฯ 13,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 3 โครงการ - 183,500 - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

กองการศึกษาฯ 10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษาฯ 2,765 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษาฯ 9,630 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด. กองการศึกษาฯ 4,896 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ 195,870 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน 
 

กองการศึกษาฯ 5,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 9,995 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์                                    
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 

 
 

สำนักปลัดฯ 13,290 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 



๑๙ 

 

9.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ 29,150  

10.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลี 
ต้านภัยยาเสพติด 

 

กองการศึกษาฯ 70,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

สำนักปลัดฯ 140,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

12.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 
 

กองการศึกษาฯ 447,220 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 12 โครงการ - 938,216 - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา กองการศึกษาฯ 9,415 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน กองการศึกษาฯ 5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ - 14,415 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 

สำนักปลัดฯ 2,700 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 
 

สำนักปลัดฯ 19,650 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ - 22,350 - 

                       / ยุทธศาสตร์ที่ 6................ 



๒๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอ่ืนๆ  
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สำนักปลัดฯ 1,325 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน  
 

สำนักปลัดฯ 23,300 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
 

สำนักปลัดฯ 17,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

สำนักปลัดฯ 53,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 4 โครงการ - 95,435 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า 
 

สำนักปลัดฯ 47,290 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 1 โครงการ - 47,290 - 

รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ  - 1,311,206 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          / ตารางที่ 1.............. 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ลำดับ แผนงาน งาน หมวด

รายจ่าย 
รายการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1 แผนงาน

สาธารณสุข 
งานบริหาร
สาธารณสุข 

อ่ืน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

จัดซื้อเครื่องวัด
อุณหภูมิ 

7,200 สำนักงาน
ปลัดฯ 

2 แผนงาน
บริหารงาน 

กองการศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน 

2,500 กอง
การศึกษาฯ 

3 แผนงาน
บริหารงาน 

กองการศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
All in one 
สำหรับงาน
สำนักงาน 

17,000 กอง
การศึกษาฯ 

4 แผนงาน
บริหารงาน 

กองการศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับการศึกษา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาว-ดำ 

2,600 กอง
การศึกษาฯ 

5 แผนงาน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

ค่าท่ีดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อและ
ติดตั้งกระจก

โค้ง 

72,000 สำนักงาน
ปลัดฯ 

รวมทั้งหมด 5 โครงการ 101,300 
สรุป จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนทั้งสิ้น                    
5 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 72,000 บาท 
 

 5.ปญัหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 

5.1.ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

          1. มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ป่าสงวนและป่าอุทยานฯ จึงทำให้บางโครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินการ 
โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพ่ือให้อธิบดีกรมฯ ลงนามเพ่ืออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน      
หรือป่าอุทยานฯแล้วแต่กรณี ซึ่งอยู่ที่ดุลยพินิจของอธิบดีกรมฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ            
ตามโครงการได้หรือเมื่อได้รับอนุญาตก็อาจล่าช้าและล่วงเลยเวลาการดำเนินการตามที่วางไว้ในแผนการดำเนินงาน  

 

 
              / 2.มีการนำเสนอโครงการ............ 
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           2. มีการนำเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามที่
วางไว้ได้เนื่องจากต้องมีการเฉลี่ยงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น งบลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน และโครงการพัฒนาด้านโครงการ
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อีก 1 โครงการ ทำให้โครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากไม่สามารถ
ดำเนินการได ้

           3. การให้ความสำคัญของเรื่องของการจัดทำแผนค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนเล็งเห็นว่า       
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
จึงมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนจำนวนมาก รวมถึงการติดปัญหาพ้ืนที่ป่าสงวนฯ ที่ต้องขออนุญาตเพ่ือดำเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก่อนนั้น ทำให้ประชาชนตำบลเมืองลีมีความคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้จึงให้ความสำคัญ      
และความร่วมมือกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

         4 . ปัญหาทางข้อกฎหมายเชิงปฏิบั ติ ในด้านการก่อส ร้างด้ านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                        
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2563                   
นอกจากจะต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างแล้ว การทำหนังสือเสนอ    
เพ่ือให้วิศวกรระดับสามัญรับรองแบบการก่อสร้างนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติองค์การ
บ ริห ารส่ วนตำบล เมื อ งลี  เรื่ อ ง งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจำปี  พ .ศ .2 5 6 3  ไม่ ส าม ารถดำเนิ น การได้                    
เนื่องจากความชัดเจนของข้อระเบียบ/กฎหมายและจำนวนวิศวกรสามัญมีน้อยมากทำให้การรับรองแบบนั้น                    
เป็นไปอย่างจำกัด  

 5.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเข้ามาล่าช้าเกินกว่าจะดำเนินการ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีล่าช้าใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงทำให้ไม่ทันการที่จะเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณดังกล่าวมาจัดทำโครงการหรือการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ 

    6.ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิท -19 (COVID-19) ทำให้บางโครงการที่ต้อง                 
มีการชุมนุมหรือรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมากๆไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาด     
ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีได ้

5.2.แนวทางแก้ไข 

           1 .ขอความร่วมมือผู้ นำชุมชน/ผู้ นำท้ องที่ ท้ องถิ่น  รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                 
จากแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านแล้วดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้ องค์กรการบริหารส่วนตำบล
เมืองลี ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นล่วงหน้าในลักษณะของโครงการแบบสรุปเพ่ือให้มีข้อมูลเพ่ือจัดทำหนังสือ          
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนหรือพ้ืนที่ป่าอุทยานฯ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน ตามกระบวนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่              
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม                  
เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ขออนุญาตพร้อมในการดำเนินการตามโครงการ  

                          / 2.ควรพิจารณา............. 
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           2 .ควรพิจารณาตั้ งงบประมาณให้ เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการที่ จะต้องดำเนินการ                          
ในปีงบประมาณนั้นซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ได้แล้ว ยังสามารถลดปัญหา                      
ในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการกลั่นกรอง
โครงการและต้องได้ข้อสรุปในส่วนของรายละเอียดโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์ จำนวนงบประมาณ ที่แน่นอน เพื่อลดการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลังซึ่งจะเกิดความยุ่งยากตามมา 

           3 .การแก้ไขปัญหาเรื่องการให้ความสำคัญของการจัดทำแผนนั้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หลายด้าน ดังนี้  

  3.1 การปลูกจิตสำนึกให้กับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ในการให้ความสำคัญ    
และตระหนักถึงประโยชน์จากการจัดทำแผน 

  3.2 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนแก่ผู้ นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน 
โดยเฉพาะด้านระเบียบ/กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผน และความถูกต้อง                   
ในการจัดทำแผน 

  3 .3  ทุ กครั้ งที่ มี ก ารป ระชุ ม เกี่ ย วกับ แผนหรือการจั ดทำงบประมาณ  ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น                     
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเน้นย้ำถึงประโยชน์/โทษ ความสำคัญและข้อจำกัดของการจัดทำแผน รวมทั้งผลที่จะ
ตามมาเมื่อไม่ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนตามกระบวนการของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  4.การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเห็นควรให้มีการทำหนังสือขอให้วิศวกรสามัญรับรองแบบโครงการก่อสร้าง
ตามโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน และดำเนินโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหรือการก่อสร้างที่ไม่ต้องมี          
การรับรองแบบตามวิธีการช่าง ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเห็นควรมีการเสนอเพ่ือแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้กระบวนการ
ด้านการก่อสร้างและรับรองแบบเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมายิ่งขึ้น (หมายเหตุ : ปัจจุบันได้มีการแก้ไขระเบียบ/
กฎหมายสำหรับโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้มีลักษณะซับซ้อนไม่ต้องมีการรับรองจากวิศวกรระดับสามัญก็ได้) 

  5.ทำการสอบถามหรือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเพ่ือให้จัดสรรงบประมาณ                
เข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เร็วขึ้นเพ่ือการดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ 

  6.รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ ความรู้  และป้องกัน โรคติด เชื้ อไวรัสโควิท -19 (COVID-19)               
ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลกำหนด หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม การชุมนุม ประชุมหรืออบรม                   
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องจัดให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

                  / ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์............. 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
  1.1.สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 18 90 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.66 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 54 83.07 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 7 70 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 3 60 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 60 

รวมคะแนน 100 85 85 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด          
18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแห่งข้อมูลของทางราชการที่สามารถ
เชื่อถือได้อีกท้ังยังเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
  2) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนนต่ำสุด 54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.07 ของคะแนนเต็ม            
65 คะแนน คะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้นเพราะด้วยแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้แผนพัฒนา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนพัฒนาในระดับอื่นๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด,ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นากลุ่ ม จั งห วัด ,ยุท ธศาสตร์ก าร พัฒ นาภ าค ,แผน พั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  1 2                               
(พ.ศ.2562-2565) ,ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนโยบายรัฐบาลจึงทำให้กระบวนการจัดทำ
แผนงาน/โครงการจึงมีความยากมากยิ่งขึ้นเพราะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์เพราะการพัฒนาในแต่ละ
พ้ืนที่มีสภาพแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
 
                                          / 1.2.ข้อมูลสภาพทั่วไป.......... 
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  1.2.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง             
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 66.66 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง            
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 50 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/         
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 1 50 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ              
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

3 3 100 

 รวม 20 16 80 
 
 
 
                              / 1.3.การวิเคราะห์......... 
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  1.3.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

  

2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                  
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้                 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100 

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

2 1 50 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1 50 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 

  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน                      
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)                   
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

1 1 100 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนำเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 1 50 

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้ รับ  และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563 เช่น สรุปสถานการณ์                   
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพฒันาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 

2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563                    
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน      
ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2563 

1 1 100 

รวม 15 12 80 
               / 1.4.ยุทธศาสตร์..........  
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   1.4.ยุทธศาสตร์ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 
3 ยุทธศาสตร์  

  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีสอดคล้องกับ          
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 100 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้อง
และเชื่ อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น               
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 10 100 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช . 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                
และ Thailand 4.0 

10 7 70 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 

  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ จะนำไปสู่ ก าร                   
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 

3 .6  เป้ าประสงค์ ของแต่ ละประเด็ นกลยุทธ์  เป้ าประสงค์ ของ                 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์                 
ที่จะเกิดข้ึนมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่ งมั่น อันแน่วแน่                  
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ            
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80 
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3.8 แผนงาน หรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 4 80 

  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด           
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 3 60 

3.10 ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็นโครงการ               
ที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่ งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น             
เพ่ือนำไปสู่การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 3 60 

รวม 65 54 83.07 
 
 2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหาร                
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
  2.1.สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7 70 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นห้ า ปี ไปปฏิบั ติ                   

ในเชิงปริมาณ  
10 6 60 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นห้ า ปี ไปปฏิบั ติ                     
ในเชิงคุณภาพ  

10 7 70 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 48 80 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
 5 .3  เป้ าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่                     

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 3 60 
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 5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 3 60 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 60 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์       

และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 76 76 

   
  1) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80                   
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ลงประชาคมชุมชน/หมู่บ้านเพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาเป็น
กรอบหลักในการจัดทำโครงการ/แผนงาน พร้อมทั้ งการนำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดน่าน                   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มากำหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลีและการพัฒนาพื้นที่ตำบลเมืองลีให้มีความสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณได้คะแนนต่ำสุด                   
6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากจำนวนโครงการหรือผลผลิตไม่เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
มากเท่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีจะนำมาพัฒนาต่อไป 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 79 โครงการ ได้คะแนน 4 คะแนน      
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลีที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร                   
ในอนาคต 
  4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด  79 โครงการ               
ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
   
 
 
 
 
 
                / 2.2.การสรุปสถานการณ์............ 
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  2.2.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trendปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต่ อการพัฒนา อย่ างน้ อยต้ อง
ประกอบด้วยการวิ เคราะห์ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจ        
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 มีการวิเคราะห์
ศักยภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย

ใช้ SWOT 
Analysis 

รวม 10 8 80  
   
  2.3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี          

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

5 3 60 มีการควบคุมในเชิง
ปริมาณ เพ่ือทราบ
จำนวนโครงการที่
บรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่เป็นไปตาม
เป้ าหมาย เพ่ือใช้
อธิบายถึงหลักการ
มีประสิทธิภาพของ
การพัฒนา 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 3 60 มี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ผลกระทบ 

รวม 10 6 60  
 
       
                           / 2.4.การประเมินผล............. 
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  2.4.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา             
ใน เชิ งคุ ณ ภ าพ คื อ ก ารน ำ เอ า เท ค นิ ค ต่ า ง  ๆ                    
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ                     
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการ 
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ห รื อ ไม่  ป ระช าช น พึ งพ อ ใจห รื อ ไม่  สิ่ ง ข อ ง                    
วัสดุ  ครุภัณฑ์   การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพ                   
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุป ระสงค์ห รือ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รว ม ถึ งส าม ารถ เที ย บ เคี ย งกั บ ส่ ว น ร าช ก าร                   
หรือหน่วยงาน 

5 4 80 มีการประเมิน
ประสิทธิผลโดยการ
สอบถามถึงผลการ

ดำเนินการของ
โครงการต่างๆ

สนองความต้องการ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่มากน้อย

เพียงใด 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 3 60 มีการวิเคราะห์
ผลกระทบ 

รวม 10 7 70  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   / 2.5.แผนงานและยุทธศาสตร์........... 
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  2.5.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ      
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลีในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/ Trend ห รื อ ห ลั ก ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
(Integration) กั บ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น         
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

5 4 80 มีการวิเคราะห์
แผนงาน งานต่าง

โดยใช้SWOT 
Analysis 

4.2 วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิ ดจากด้ านต่ าง ๆ              
ที่ สอดคล้ องกั บการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน                           
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตร
และแหล่ งน้ ำ) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP) 

5 4 80 ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์แผนงาน
ให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหา

ความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
รวม 10 8 80  

                 2.6.โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน คะแนน ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

เต็ม ที่ได้ 

5 โครงการพัฒนา 

  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

5 4 80 
มีการกำหนด              
ชื่อโครงการ          
ที่ชัดเจน 

เป็ น โ ค ร ง ก า ร ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ส น อ ง ต่ อ                      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสั ยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ ง อ่านแล้ว เข้ าใจได้ ว่ าจะพัฒนาอะไร            
ในอนาคต 
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5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

5 4 80 

ได้กำหนด
วัตถุประสงค์      

ของแต่ละโครงการ        
ทีช่ัดเจน 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์         
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 4 80 

ในส่วนของ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

จะต้องให้
รายละเอียดของ

ผลผลิตของ
โครงการอย่าง

ชัดเจน 

สภาพที่ อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็นทิศทาง                
ที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อ ย่ า ง ไร  ก ลุ่ ม เป้ า ห ม าย   พ้ื น ที่ ด ำ เนิ น ง าน                  
และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัด เจนว่า
โครงการนี้ จะทำที่ ไหน  เริ่มต้น ในช่วงเวลาใด              
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง 
(2 )ก า ร ส ร้ า งค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า รแ ข่ ง ขั น                        
(3 ) ก าร พั ฒ น าและ เส ริ ม ส ร้ า งศั ก ยภ าพ ค น                      
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (6 ) การปรับสมดุล                  
และ พั ฒ นาระบ บ การบ ริห ารจั ด การภ าครั ฐ                 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 
 
  

3 
 
  

60 
 
  

มีการกำหนด
โครงการที่มุ่งเน้น
การพัฒนาที่อยู่
ร่วมกับธรรมชาติ 
เพ่ือให้เกิดความ

มั่นคง ยั่งยืน 
 

  

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะสั งค ม แ ห่ งช าติ  ฉ บั บ ที่  1 2                      
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 3 60 
เป้าหมายของ

โครงการสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่12 
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(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พั ฒนา (1 ) การยกระดั บศั กยภาพการแข่ งขั น                    
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง                
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบ บ เพ่ื อส ร้ า งสั งคมสู งวั ย อย่ างมี คุ ณ ภ าพ                          
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน                     
ที่มีประสิทธิภาพ 

   

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20ปี 

 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย               
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่ สิ นค้ าเชิ งนวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์                 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สิ น ค้ า  ไ ป สู่ ก า ร เน้ น ภ า ค บ ริ ก า ร ม า ก ขึ้ น                      
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 60 

มีการกำหนด
โครงการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยี ,

นวัตกรรม              
ค่อนข้างน้อย 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒ นาท้ องถิ่ น มีความสอดคล้องกับ                
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จั งหวัดที่ ได้ กำหนดขึ้ น                    
ที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 80 

แ ผ น พั ฒ น าข อ ง
องค์การบริหารส่วน
ต ำบ ล เมื อ งลี น ำ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
มากำหนดแผนงาน
โครงการ 
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5 .8  โครงการแก้ ไขปัญ หาความยากจนหรือ                  
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ 

5 4 80 

มีการดำเนิน
โครงการตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้ชาวบ้าน

สามารถมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง              
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้             
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น             
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 4 80 

งบประมาณตั้งไว้
กระจายและ
ครอบคลุมใน

ภาพรวมแต่ยังมี
จำนวนที่ไม่
เพียงพอ 

 

งบประมาณ โครงการพั ฒ นาจะต้ องคำนึ งถึ ง                   
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่                          
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพ่ือการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้ อ งถิ่ น  มี ค วาม โป ร่ ง ใส ใน การก ำห นดราคา                
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการ
น ำไป ตั้ งงบ ป ระมาณ รายจ่ าย ใน ข้ อบั ญ ญั ติ /               
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่น ๆ  

5 5 100 
มี การดำเนิ นการ
ถูกต้องสอดคล้อง
ตามวิธีงบประมาณ 

 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ แ ล ะ ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ได้ รั บ ม ี                    
ก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ีชี ้ ว ั ด ผ ล ง า น ( Key 
Performance Indicator : KPI)  ที ่ส า ม า ร ถ
วัด ได้  (measurable) ใช้บอกประสิท ธิผล ใช้
บอกประสิทธิภาพได้ เช่น  การกำหนดความ
พึงพอใจ  การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ  
   

5 5 100 

มีการกำหนด KPI 
ของแต่ละโครงการ

เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพ     
ของโครงการ  
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5 .1 2  ผ ล ที่ ค าด ว่ า จ ะ ได้ รั บ  ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์           
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความ
เป็ น ไป ได้ และมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจ ง ในก าร
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้  (3) ระบุสิ่ งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
แล ะส าม ารถป ฏิ บั ติ ได้  (4 ) เป็ น เห ตุ เป็ น ผ ล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

5 5 100  

 รวม 60 48 80   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              / 3.3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ............ 
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๓.การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้จัดทำแบบสอบถามทั้งหมด 70 ชุด โดยใช้แบบสอบถามในการเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการดำเนินการของ อบต.เมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านละ 
1๐ ชุด ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน สามารถจัดเก็บแบบสอบถาม ได้ทั้งหมด 52 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนที่  1  แบบสอบถามความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต่ อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร                     
              ส่วนตำบลเมืองลี รายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

4 15  
 

29 4 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 

1 14 29 7 1 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสั งคมและ            
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 

1 11 36 3 1 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1 20 27 3 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 
 

2 11 30 9 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 
 

2 12 28 10 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ
วิธีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 
 

2 16 27 5 2 

 
สรุป ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี            
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 56.57 รองลงมา                 
จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27.19 และในระดับน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.15 
 
 
                / ตอนที่ 2 แบบสอบถาม............ 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต่ อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร                           
              ส่วนตำบลเมืองลี ในภาพรวม 
ข้อ การดำเนินงานของ อบต.เมืองลี มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ก า ร เปิ ด โอ ก า ส ให้ ป ร ะ ช า ช น                

มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต.เมืองลี 

1 12 30 8 1 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่ าวสารของโครงการ              
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี  

2 7 26 15 2 

3 มี ก า ร เปิ ด โอ ก าส ให้ ป ระช าช น                 
แสดงความคิ ด เห็ น ใน โครงการ               
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี 

1 15 26 10 0 

4 การราย งาน ผลการดำ เนิ น งาน                 
ของโครงการห รือกิ จกรรมของ              
อบต.เมืองลี ให้ประชาชนทราบ 

5 12 23 11 1 

5 ก า ร เปิ ด โอ ก า ส ให้ ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบ การด ำเนิ น โค รงการ               
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี 

3 5 23 18 3 

6 ก า รด ำ เนิ น ง าน ต าม โค ร งก า ร                   
ห รื อกิ จกรรมของ อบต .เมื อ งลี       
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2 14 30 6 0 

7 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง 

1 10 25 13 3 

8 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

4 8 28 11 1 

9 ประชาชนได้รับความสะดวกจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี 

3 13 27 8 1 

 
สรุป ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
ในภาพรวม ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง เฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 50.84 รองลงมาคือ                           
ระดับความพึงพอใจน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.71  และระดับความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.5 
 
 
 
 
 
                        / ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ............... 



๓๙ 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
1.ให้แก้ไขปัญหาตามลำดับความต้องการของชุมชน 
2.อบต.ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนให้มากกว่านี้ 
3.อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมีศักยภาพการพัฒนามากขึ้นและเข้าใจในชุมชนของหมู่บ้าน   

ในการของบประมาณหรือแผนการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมาพอใจแต่ยังไม่เพียงพอต่อการต้องการของชุมชนที่เดือดร้อน 
 
4.การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของแบบสอบถาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ด้านผลการตอบแบบสอบถามโดยสรุปแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงแม้ว่าโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
จะไม่สามารถดำเนินการได้เลย แต่ก็ทดแทนด้วยการดำเนินการก่อสร้างจากการใช้จ่ายเงินสะสม การกันเงินงบประมาณ
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาทดแทน จึงทำให้ประชาชน
มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยังคงมีระดับความพึงพอใจ            
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพราะจำนวนโครงการที่ดำเนินการมีใกล้เคียงกัน  
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒ นาด้านสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์  มี ระดับความพึงพอใจ                              
ในระดับปานกลาง ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ ได้ดำเนินการมากที่สุดใน 7 ยุทธศาสตร์ เนื่องด้วยเป็นโครงการที่มี                   
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข การจัดสวัสดิการให้แก่
ประชาชน และอ่ืนๆ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ถึงแม้จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการอันเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การรับรองก่อน ซึ่งทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ประชาชนก็ยังมีความพึงพอใจ
กับโครงการที่ได้ดำเนินการไปอยู่ในระดับปานกลาง 
             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน  ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง จุดเด่นในยุทธศาสตร์นี้ที่ทำให้ประชาชน                         
เกิดความพึงพอใจคือการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาขยะภาคครั วเรือน การจัดการขยะ และการเก็บขยะ                                   
โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชน ที่ทำให้ถนนสายหลักของตำบลเมืองลี มีความสะอาดอย่างมาก 
             ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ      
ในระดับปานกลาง เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล              
เป็นการจัดตั้งด่านเพ่ือดูแลให้กับประชาชนอยู่เสมอในช่วงเทศกาล และโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอ่ืนๆ
ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ประชาชน องค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามา                
ประสานแผนงาน/โครงการ ร่วมกับอบต.เมืองลี เพ่ือเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ได้อย่างดี 
                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ ำ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ             
ในระดับปานกลาง ถึงแม้ว่าจะดำเนินโครงการเพียงโครงการเดียว คือ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ               
ดิน น้ำ ป่า แต่ก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ 
 
 
 
                      / ด้านความพึงพอใจ............ 



๔๐ 
 

              ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
ในภาพรวม สรุปดังนี้ 
  ด้านความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50.84 รองลงมาคือ ระดับความพึงพอใจน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.71                    
และระดับความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      / ส่วนที่ 4 สรุปผล............. 



๔๑ 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1.ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
      สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 18 90 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.66 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 54 83.07 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 7 70 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 3 60 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3 60 

รวมคะแนน 100 85 85 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด           
18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
                 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแห่งข้อมูลของทาง
ราชการที่สามารถเชื่อถือได้อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  2) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนนต่ำสุด 54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.07 ของคะแนนเต็ม            
65 คะแนน คะแนนในภาพรวมทั้งหมดที ่เป็นเช่นนั ้นเพราะด้วยแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้แผนพัฒนา         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาในระดับอื่นๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด,ยุทธศาสตร์การ
พ ัฒนากล ุ ่ มจ ั งหว ัด ,ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาภาค ,แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคมแห ่ งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  12                               
(พ.ศ.2562-2565) ,ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนโยบายรัฐบาลจึงทำให้กระบวนการ                   
จัดทำแผนงาน/โครงการจึงมีความยากมากยิ่งขึ ้นเพราะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ เพราะการพัฒนา     
ในแต่ละพ้ืนที่มีสภาพแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
 
                                                                    / 4.1.2.การวัดผล.......... 



๔๒ 
 

           1.2.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นห ้า ปี         

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

5 3 60 มีการควบคุมในเชิง
ปริมาณ เพื่อทราบ
จำนวนโครงการที่
บรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพื ่อใช้
อธิบายถึงหลักการ
มีประสิทธิภาพของ
การพัฒนา 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 3 60 ม ี ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห์
ผลกระทบ 

รวม 10 6 60  
 
     การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเม ินประส ิทธ ิผลของแผนพัฒนา             
ใน เช ิ งค ุณภาพค ื อการนำ เอา เทคน ิ คต ่ า ง  ๆ                    
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ                     
ที ่ดำเนินการในพื้นที ่นั ้น ๆ  ตรงต่อความต้องการ 
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หร ื อ ไม ่  ประชาชนพ ึ งพอใจหร ื อ ไม ่  ส ิ ่ งของ                    
ว ัสดุ ครุภ ัณฑ์  การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพ                   
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามว ัตถ ุประสงค ์หร ือไม ่  ซ ึ ่ ง เป ็นไปตามหลัก

5 4 80 มีการประเมิน
ประสิทธิผลโดยการ
สอบถามถึงผลการ

ดำเนินการของ
โครงการต่างๆ

สนองความต้องการ
ของประชาชนใน
พ้ืนที่มากน้อย

เพียงใด 
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ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที ่บรรลุว ัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถ ึ งสามารถ เท ี ยบ เค ี ย งก ับส ่ วนราชการ                   
หรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 3 60 มีการวิเคราะห์
ผลกระทบ 

รวม 10 7 70  
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและสรุปผลแบบสอบถาม 

  ด้านผลการตอบแบบสอบถามโดยสรุปแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงแม้ว่าโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
จะไม่สามารถดำเนินการได้เลย แต่ก็ทดแทนด้วยการดำเนินการก่อสร้างจากการใช้จ่ายเงินสะสม การกันเงินงบประมาณ
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาทดแทน จึงทำให้ประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยังคงมีระดับความพึงพอใจ             
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพราะจำนวนโครงการที่ดำเนินการมีใกล้เคียงกัน  
  ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การพ ัฒนาด ้านส ังคมและความม ั ่นคงของมน ุษย ์  ม ีระด ับความพ ึงพอใจ                              
ในระดับปานกลาง ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที ่ได้ดำเนินการมากที ่ส ุดใน 7 ยุทธศาสตร์ เนื ่องด้วยเป็นโครงการที ่มี                  
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข การจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน 
และอ่ืนๆ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ถึงแม้จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการอันเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ต้องให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การรับรองก่อน ซึ่งทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ประชาชนก็ยังมีความพึงพอใจ
กับโครงการที่ได้ดำเนินการไปอยู่ในระดับปานกลาง 
             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ ุดเด ่นในยุทธศาสตร ์น ี ้ท ี ่ทำให ้ประชาชน                         
เกิดความพึงพอใจคือการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาขยะภาคครัวเร ือน การจัดการขยะ และการเก็บขยะ                                   
โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชน ที่ทำให้ถนนสายหลักของตำบลเมืองลี มีความสะอาดอย่างมาก 
             ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ      
ในระดับปานกลาง เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล              
เป็นการจัดตั้งด่านเพื่อดูแลให้กับประชาชนอยู่เสมอในช่วงเทศกาล และโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ               
ซึ ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้นำท้องที ่/ท้องถิ ่น ประชาชน องค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้เข้ามา                
ประสานแผนงาน/โครงการ ร่วมกับอบต.เมืองลี เพ่ือเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี ได้อย่างดี 
                 ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที ่ต้นน้ำ  ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ             
ในระดับปานกลาง ถึงแม้ว่าจะดำเนินโครงการเพียงโครงการเดียว คือ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ               
ดิน น้ำ ป่า แต่ก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ 
                                                                 / ด้านความพึงพอใจ............ 
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              ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                   
ในภาพรวม สรุปดังนี้ 
  ด้านความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
อยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 50.84 รองลงมาคือ ระดับความพึงพอใจน้อย เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 20.71                    
และระดับความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.5  
 
         1.3.ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตารางที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 2563 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 0 0 5 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

5 3 60 2 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ 

18 12 66.66 6 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 2 33.33 4 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

3 2 66.66 1 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ                 
บริหารจัดการและการบริการ 

9 4 44.44 5 55.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ     
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

1 1 100 0 0 

รวม 47 24 51.06 23 48.93 
 
สรุป โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด 47 โครงการ ดำเนินการไป 24 โครงการ                
คิดเป็นร้อยละ 51.06 ไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.93 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 และ ยุทธศาสตร์ที่ 5     
ได้ดำเนินการไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
 
               / ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ........ 
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ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปปฏิบัติจำแนกรายโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

  

หน่วย 
ดำเนินการ 

  

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

- - - - 

รวม 0 โครงการ - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี สำนักปลัดฯ 150,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน                  สำนักปลัดฯ 20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง สำนักปลัดฯ 13,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 3 โครงการ - 183,500 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

กองการศึกษาฯ 10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษาฯ 2,765 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษาฯ 9,630 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด. กองการศึกษาฯ 4,896 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ 195,870 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน 
 

กองการศึกษาฯ 5,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 9,995 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์                                    
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 

 
 

สำนักปลัดฯ 13,290 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

9.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ 29,150  

10.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลี 
ต้านภัยยาเสพติด 

 

กองการศึกษาฯ 70,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

สำนักปลัดฯ 140,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

12.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 
 

กองการศึกษาฯ 447,220 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 12 โครงการ - 938,216 - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา กองการศึกษาฯ 9,415 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน กองการศึกษาฯ 5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ - 14,415 - 

 
 
 
                                 / ยุทธศาสตร์ที่ 5............... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 

สำนักปลัดฯ 2,700 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 
 

สำนักปลัดฯ 19,650 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ - 22,350 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอ่ืนๆ  
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สำนักปลัดฯ 1,325 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน  
 

สำนักปลัดฯ 23,300 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
 

สำนักปลัดฯ 17,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

สำนักปลัดฯ 53,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 4 โครงการ - 95,435 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า 
 

สำนักปลัดฯ 47,290 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 1 โครงการ - 47,290 - 

รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ  - 1,311,206 - 

              / รายละเอียดรายการจัดซื้อครุภัณฑ์............ 



๔๘ 
 

 รายละเอียดรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ลำดับ แผนงาน งาน หมวด

รายจ่าย 
รายการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1 แผนงาน

สาธารณสุข 
งานบริหาร
สาธารณสุข 

อ่ืน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

จัดซื้อ
เครื่องวัด
อุณหภูมิ 

7,200 สำนักงาน
ปลัดฯ 

2 แผนงาน
บริหารงาน 

กองการศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับการศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน 

2,500 กอง
การศึกษาฯ 

3 แผนงาน
บริหารงาน 

กองการศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับการศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
All in one 
สำหรับงาน
สำนักงาน 

17,000 กอง
การศึกษาฯ 

4 แผนงาน
บริหารงาน 

กองการศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับการศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาว-ดำ 

2,600 กอง
การศึกษาฯ 

5 แผนงาน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ

ระงับอัคคีภัย 

ค่าท่ีดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อและ
ติดตั้งกระจก

โค้ง 

72,000 สำนักงาน
ปลัดฯ 

รวมทั้งหมด 5 โครงการ 101,300 
 
สรุป จำนวนครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนทั้งสิ้น                    
5 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 72,000 บาท 
 
 2.ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
     2.1ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

           1. มีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าสงวนและป่าอุทยานฯ จึงทำให้บางโครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินการ 
โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงาน         
ที่เกี ่ยวข้องอย่าง กรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อให้อธิบดีกรมฯ ลงนามเพื่ออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน       
หรือป่าอุทยานฯแล้วแต่กรณี ซึ่งอยู่ที่ดุลยพินิจของอธิบดีกรมฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ จึ งทำให้ไม่สามารถดำเนินการ           
ตามโครงการได้หรือเมื่อได้รับอนุญาตก็อาจล่าช้าและล่วงเลยเวลาการดำเนินการตามที่วางไว้ในแผนการดำเนินงาน  
 
 
              / 2.มีการนำเสนอโครงการ............ 



๔๙ 
 

            2. มีการนำเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามที่
วางไว้ได้เนื ่องจากต้องมีการเฉลี ่ยงบประมาณเพื ่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ ่น เช่น งบลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน และโครงการพัฒนาด้านโครงการ
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อีก 1 โครงการ ทำให้โครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากไม่สามารถ
ดำเนินการได ้
            3. การให้ความสำคัญของเรื ่องของการจัดทำแผนค่อนข้างน้อย เนื ่องจากประชาชนเล็งเห็นว่า         
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นนั ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจึงทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
จึงมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนจำนวนมาก รวมถึงการติดปัญหาพื้นที่ป่าสงวนฯ ที่ต้องขออนุญาตเพื่อดำเนินโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนนั้น ทำให้ประชาชนตำบลเมืองลีมีความคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้จึงให้ความสำคัญ      
และความร่วมมือกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

          4. ป ัญหาทางข้อกฎหมายเช ิงปฏิบ ัต ิในด้านการก่อสร้างด ้านการพัฒนาโคร งสร้างพื ้นฐาน                        
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2563                   
นอกจากจะต้องตั้งงบประมาณไว้เพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างแล้ว การทำหนังสือเสนอ   
เพื่อให้วิศวกรระดับสามัญรับรองแบบการก่อสร้างนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความชัดเจน
ของข้อระเบียบ/กฎหมายและจำนวนวิศวกรสามัญมีน้อยมากทำให้การรับรองแบบนั้นเป็นไปอย่างจำกัด  

 5.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเข้ามาล่าช้าเกินกว่าจะดำเนินการ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีล่าช้าใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงทำให้ไม่ทันการที่จะเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณดังกล่าวมาจัดทำโครงการหรือการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ 
     6.ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิท-19 (COVID-19) ทำให้บางโครงการที ่ต ้อง                 
มีการชุมนุมหรือรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมากๆไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาด     
ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลีได ้

2.2.แนวทางแก้ไข 
           1.ขอความร ่วมม ือผ ู ้นำช ุมชน/ผ ู ้นำท ้องท ี ่ท ้องถ ิ ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรม                   
จากแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านแล้วดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้ องค์กรการบริหารส่วนตำบล
เมืองลี ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นล่วงหน้าในลักษณะของโครงการแบบสรุปเพื่อให้มีข้อมูลเพื ่อจัดทำหนังสือ          
ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าอุทยานฯ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน ตามกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่             
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติ ม                  
เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ขออนุญาตพร้อมในการดำเนินการตามโครงการ  
           2.ควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการท ี ่จะต ้องดำเน ินการ                          
ในปีงบประมาณนั้นซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ ได้แล้ว ยังสามารถลดปัญหา                      
ในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการกลั่นกรอง
โครงการและต้องได้ข้อสรุปในส่วนของรายละเอียดโครงการ ทั ้งว ัตถุประสงค์ จำนวนงบประมาณ ที ่แน่นอน                        
เพ่ือลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลังซึ่งจะเกิดความยุ่งยากตามมา 
 
 
                     / 3.การแก้ไขปัญหา............. 



๕๐ 
 

           3.การแก้ไขปัญหาเร ื ่องการให้ความสำคัญของการจัดทำแผนนั ้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหา  
หลายด้าน ดังนี้  
   3.1 การปลูกจิตสำนึกให้ก ับผู ้นำท้องที ่/ผ ู ้นำท้องถิ ่น และประชาชนในพื ้นที ่ในการ               
ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์จากการจัดทำแผน 
   3.2 การจ ัดกิจกรรมอบรมให้ความร ู ้ ในการจ ัดทำแผนแก่ผ ู ้นำท้องที ่/ผ ู ้นำท้องถิ่น                          
และประชาชน โดยเฉพาะด้านระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผน และความถูกต้อง                      
ในการจัดทำแผน 
   3.3 ทุกครั ้งที ่มีการประชุมเกี ่ยวกับแผนหรือการจัดทำงบประมาณ ผู ้บริหารท้องถิ่น                       
หรือเจ้าหน้าที ่ ที ่เกี ่ยวข้องต้องเน้นย้ำถึงประโยชน์/โทษ ความสำคัญและข้อจำกัดของการจัดทำแผนรวมทั้งผล                 
ที่จะตามมาเมื่อไม่ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนตามกระบวนการของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  4.การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเห็นควรให้มีการทำหนังสือขอให้วิศวกรสามัญรับรองแบบโครงการก่อสร้าง
ตามโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน และดำเนินโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการก่อสร้างที ่ไม่ต้องมี          
การรับรองแบบตามวิธีการช่าง ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเห็นควรมีการเสนอเพื่อแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กระบวนการ
ด้านการก่อสร้างและรับรองแบบเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมายิ่งขึ้น (หมายเหตุ : ปัจจุบันได้มีการแก้ไขระเบียบ/
กฎหมายสำหรับโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้มีลักษณะซับซ้อนไม่ต้องมีการรับรองจากวิศวกรระดับสามัญก็ได้) 
                    5.ทำการสอบถามหรือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการติดตามเพื่อให้จัดสรรงบประมาณ                
เข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เร็วขึ้นเพ่ือการดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
  6.รณรงค์ ประชาส ัมพันธ ์ ให ้ความร ู ้  และป้องกันโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคว ิท -19 (COVID-19)               
ตามมาตรการที ่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลกำหนด หลีกเลี ่ยงการรวมกลุ ่ม การชุมนุม ประชุมหรืออบรม                   
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องจัดให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
 
  2.3.สรุปผลในภาพรวม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินโครงการไปน้อยมาก              
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) กล่าวคือ
ในแผนพัฒนาฯ มีโครงการทั้งหมด 512 โครงการ ดำเนินการจริงได้เพียง 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.68 เท่านั้น 
ส่วนรายการจัดซื ้อครุภัณฑ์ มีรายการทั ้งหมด 62 รายการ แต่ดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์ไปเพียง 5 รายการ                      
คิดเป็นร้อยละ 8.06 เหตุผลที ่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุหลักอยู ่ด้วยกัน 4 ประการ ประการแรก                    
เป็นเพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเข้ามาล่าช้าเกินไป ประการที่สอง การติดปัญหาพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่อ่ืน
ที ่ต ้องทำการขออนุญาตตามกฎหมายจากผู ้มีอำนาจก่อนถึงจะดำเนินการได้ ประการที ่สาม ด้านความชัดเจน                    
ของข้อระเบียบ/กฎหมายโดยเฉพาะระเบียบ/กฎหมายอันเกี่ยวกับการออกแบบและรับรองแบบส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการพื ้นฐานที่อยู ่ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้เลย และประการที ่สี่                       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิท-19 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องหลีกเลี ่ยงการดำเนินโครงการที ่ต ้องมี                 
การรวมกลุ ่มกันของประชาชนจำนวนมากทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการไปตามปกติ ในส่วนของ                    
ผลแบบสอบถามและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี ที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์
และภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 



 

 

 
 

         คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ที่  278 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
-------------------------- 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 
 

1.นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          ประธานกรรมการ 
2.นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          กรรมการ 
3.นายเจียมศักด์ิ  ปัญญาเปี้ยว        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                        กรรมการ 
4.นายคุ้ม  ธิมา         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
5.นายจำนง  คำฤทธิ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
6.นายสังวาลย์  คำถา         ผู้แทนประชาคมตำบล            กรรมการ 
7.นายทรงเกียรติ  กองวี        ผู้อำนวยการกองช่าง                       กรรมการ 
8.นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด        หัวหน้าสำนักปลัดฯ                                                    กรรมการ 
9.นายวริทธิ์ธร  จินะแปง        ผู้แทนประชาคมตำบล              กรรมการและเลขานุการ 

              10.นายพงศกร  เขื่อนคำ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

             ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     (5) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถได้รับการ
แต่งตั้งอีก 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
            สั่ง  ณ  วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 (นายวิชิต   บัตริยะ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 



 

 

 
 
 
 
 

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

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 10 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ     
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

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

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
                       (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  
 
 

       
  / (ค) ยุทธศาสตร์............ 



                    -2- 
 
          (ค ) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ กลุ่ มจั งหวัด  และจั งหวัด  โดยให้ เน้ นดำเนิ นการ                          

ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

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

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล          
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา       
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

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

          (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสาน 

กับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่    27      เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                      (นายวิชิต  บัตริยะ) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 



 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

 เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมอืงล ี อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน 

........................................................................... 
ตอนที่  1  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร                  
              ส่วนตำบลเมืองลรีายยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง    กรุณาอ่านและเติมเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
 

ข้อ การดำเนินงานของ อบต.เมืองลี 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวอย่างเช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน สะพาน รางระบายน้ ำ ถั ง เก็บน้ ำ ถั งพักน้ ำ                  
ระบบประปาผิวดิน ระบบประปาภูเขา การขุดบ่อน้ำบาดาล                 
และบ่อน้ำตื้นเพ่ือการอุปโภคและบริโภคการติดตั้งสัญญาณจราจร 
การก่อสร้างอาคารสถานที่ อ่ืนๆ ฯลฯ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การพัฒ นาด้ าน เศรษฐกิ จและการท่ องเที่ ยว  ตั วอย่ างเช่ น                     
การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝายกั้นน้ ำ ฝายชะลอน้ ำ            
ดาดลำเหมือง การขุดรอกลำน้ำ การขุดสระน้ำ ระบบประปา              
เ พ่ื อ ก า ร เก ษ ต ร  ก า ร ขุ ด บ่ อ น้ ำ ตื้ น เ พ่ื อ ก า ร เก ษ ต ร                       
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้แก่ประชาชน               
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว อ่ืนฯ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
การพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์  ตั วอย่ างเช่ น                      
ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น พ้ื น ที่                           
การจัดตั้ ง โรงเรียนผู้ สู งอายุ  การส่ ง เสริมสนั บสนุนกิ จการ                   
ด้ านสาธารณ สุ ข  การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ ห ายาเสพติ ด              
การจัดงานแข่งขันกีฬาการส่งเสริมงานกีฬา การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ อ่ืนฯ 
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ข้อ การดำเนินงานของ อบต.เมืองลี 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การจัดงานวันสำคัญทางศาสนา การบรรพชา
และอุปสมบท การแห่เทียนจำนำพรรษา การส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น การจัดงานประเพณีสงกราน และวันผู้สูงอายุ การส่งเสริม
การละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน และอ่ืนๆ ฯลฯ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
สิ่ งแ วดล้ อมและพลั งงาน  ตั วอย่ างเช่ น  การจั ด โครงการ                 
ด้านการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม              
การจัดการขยะภาคครัวเรือน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การให้    
ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติการอบรม 
และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันภัยพิบัติ และอ่ืนๆ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริหาร ตัวอย่างเช่น  
การจัดโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน 
องค์กรภาคีเครือข่าย ข้าราชการ พนักงาน การจัดแนวทางป้องกัน
และเฝ้าระวังอุบัติ เหตุช่วงเทศกาล การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริ ยธรรมและประชาธิป ไตย  การจั ด เวที ป ระชาคมและ              
ประชาพิจารณ์  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการ                
ในด้าน การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานราชการกับหน่วยงาน
ราชการ และระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน/หมู่บ้ าน              
องค์กรภาคีเครือข่าย อ่ืนๆ ฯลฯ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 
การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ ตัวอย่างเช่น                
การแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย 
ก า ร ส ำ ร ว จ แ ล ะ ก า ร จั ด ท ำ แ น ว เ ข ต พ้ื น ที่ ท ำ กิ น                               
(แบบแผนที่ รายแปลง) การรณ รงค์และส่ งเสริม โครงการ                 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
             เมืองลี ในภาพรวม 
คำชี้แจง   กรุณาอ่านและเติมเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
 

ข้อ การดำเนินงานของ อบต.เมืองลี 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ                   
หรือกิจกรรมของ อบต. 

     

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. 

     

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น          
ในโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. 

     

4 การราย งาน ผลการดำ เนิ น งาน ของโค รงการ                  
หรือกิจกรรมของ อบต. ให้ประชาชนทราบ 

     

5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. 

     

6 การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของ อบต. 
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

     

7 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

     

8 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ      
หรือกิจกรรม 

     

9 ประชาชนได้รับความสะดวกจากการให้บริการ               
ของเจ้าหน้าที่ อบต. 

     

 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

***ขอบคุณที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถาม*** 


