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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่  3 / 2563 
วันจันทร์ ที่  28  ธันวาคม  2563  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                       ******************************************** 
 
ผู้มาประชุม 
  

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิชิต  บัตริยะ นายก อบต.เมืองลี/ประธานฯ  

2 นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว รองนายก อบต.เมืองลี/กรรมการ  

3 นายมนัส  ถาธิ รองนายก อบต.เมืองลี/กรรมการ  

4 นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเป้ียว สมาชิกสภาฯ ม.7/กรรมการ  

5 นายประยูร  ใจเป้ีย สมาชิกสภาฯ ม.5/กรรมการ  

6 นายศิริโชค นวลแขว่ง สมาชิกสภาฯ ม.6/กรรมการ  

7 นายสังวาลย์  คำถา ผู้ใหญ่บ้านน้ำแขว่ง ม.6/กรรมการ  

8 นายจำนง  คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี /กรรมการ  

9 นายสำราญ  ถาลี ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น ม.5/กรรมการ  

10 นางเกษร  สุทธิ ครูรักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียน 
บ้านป่าซาง/กรรมการ 

 

11 นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา เจ้าพนักงานสาธารณสุข/กรรมการ  

12 นายสุขสันต์  ฐานะ ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1/กรรมการ  

13 นายวริทธิ์ธร  จินะแปง ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง ม.2/กรรมการ  

14 นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง ม.7/กรรมการ  

15 นายวีระ  เขื่อนคำ  กรรมการและเลขานุการ  

16 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด ผู้ช่วยเลขานุการ  

17 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
          / ผู้เข้าร่วมประชุม.......... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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เปิดประชุม     เวลา 13.30 น. 
 
     เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชิต  บัตริยะ นายกองค์การบริหาร            
                                     ส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร                   
                                 ส่วนตำบลเมืองลีได้กล่าวทักทายที่ประชุม และกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการ  
                                        พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 3/2563 และได้ดำเนินการ 
                                       ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายวิชิต  บัตริยะ   1.1.ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนา                    
ประธานฯ                   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 
             โดยในการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการติดตาม                 
                                   แ ล ะป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล เ ม ื อ ง ลี                                       
                                      (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
                                    ข ้อระเบ ียบ/กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ขอเช ิญทางน ักว ิ เคราะห ์นโยบาย                            
                                        และแผนปฏิบัติการได้นำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป เชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ           เรียนท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน             
นักวิเคราะห์ฯ           ผมขอนำเรียนเกี่ยวกับข้อระเบียบ/กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการจัดทำร่างรายงาน                  
                                          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                                   
                                        (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้   
                                                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร          
                                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561                 
                                     ข้อ 13 “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
                                   แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น               
                                        และคณะกรรมการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นพร ้อมท ั ้ งประกาศผลการต ิดตาม                            
                                    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบในที ่เปิดเผยภายใน                    
                                     สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
                                      และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย                
                                         ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
                                 โดยองค์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองลี ได้รายผลการติดตามและ 
                                   ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565)  
                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี          
                                     ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ 4/2563 เป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว                    
                                        และขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนา 
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี รับทราบต่อไป 
 
 
 
                            / ระเบียบวาระท่ี 2............. 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิชิต  บัตริยะ          ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับรอง
ประธานฯ                     รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                 
                                     ครั ้งที ่ 2/2563 วันที ่ 16 ตุลาคม 2563 ถ้ามีข ้อแก้ไข เพิ ่มเติมหรือ 
                                       เปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้แจ้งทางเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เลยครับ 
ที่ประชุม           ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ           
                                    บร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  คร ั ้ งท ี ่  2/2563 ว ันท ี ่  16 ต ุลาคม 2563                       
                                    เป็นที ่เร ียบร้อยแล้วและไม่มีการแก้ไข เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงรายงาน                     
                                         การประชุมดังกล่าวประธานในที ่ประชุมจึงถือว ่าที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบ                   
                                     และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิชิต  บัตริยะ   ไม่มี 
ประธานฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิชิต  บัตริยะ   ผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องใดจะแจ้งให้ทราบ เชิญครับ 
ประธานฯ 
 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายวิชิต  บัตริยะ   5.1.ขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
ประธานฯ                     บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
             ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอร่างรายงานผล                  
                                       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                                   
                                         (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
                                      เชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ          เรียนท่านประธานฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลำดับต่อไป
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            ผมขอนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                    ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   
                                  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
                            / สรุปรายงานผลการติดตาม.......... 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.หน้าปก 
2.ประกาศ 
3.คำนำ 
4.สารบัญ 
5.บทนำ 
 5.1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
        ใช ้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาพื ้นที ่ต ่อไปในอนาคตเพื ่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ เช ิงค ุณค่า                      
และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 5.2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ อบต.เมืองลี โดยเฉพาะสภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พร้อมทั ้งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการว่าโครงการใดได้ดำเนินการไปแล้ว                
กำลังดำเนินการ หรือ ไม่ได้ดำเนินการ เพราะอะไรอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาตำบลเมืองลีและการ
บริหารองค์กรต่อไป 
 5.3.ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
  5.3.1.การดำเนินการติดตามและประเมินผลโดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   -ตั ้งคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที ่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ                  
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  5.3.2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
   -ใช้แนวทางเช่น การจัดทำแบบสอบถาม การสำรวจลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  
  5.3.3.การรายงานผล 
   -คณะกรรมการติดตามฯ            รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
 
 
                                ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลให้            สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
  
                                หลังจากนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ (ภายในเดือนธันวาคม) 
 
 5.4.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  -ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  -ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 
  -ใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas) 
  -ใช้แบบสอบถาม 
 5.5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  -ทำให้มีข้อมูลในการบริหารองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น 
  -ร ับรู ้ร ับทราบข้อดี -ข้อเส ียในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  เพื ่อการปรับปรุงแก้ไข                       
และพัฒนาต่อไป 
                       / 6.ส่วนที่ 2 ................. 
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6.ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ในส ่วนนี ้จะเป ็นรายละเอ ียดโครงการท ี ่ ได ้ดำเน ินการในห ้วงปี    
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            งบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ครับ 
 

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- รวม 0 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี 

ตั้งงบไว้ 150,000 บาท   เบิกจ่าย 150,000 บาท 
2.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน 

ตั้งงบไว้ 20,000 บาท  เบิกจ่าย 20,000 บาท  
3.โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง 

ตั้งงบไว้ 15,000 บาท   เบิกจ่าย 13,500 บาท 
 รวม 3 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 185,000 บาท เบิกจ่ายไปท้ังสิ้น 183,500 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 10,000 บาท 

2.โครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งงบไว้ 3,000 บาท   เบิกจ่าย 2,765 บาท 

3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 9,630 บาท 

      4.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด. 
ตั้งงบไว้ 5,000 บาท   เบิกจ่าย 4,896 บาท 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
ตั้งงบไว้ 196,350 บาท   เบิกจ่าย 195,870 บาท 

6.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน 
ตั้งงบไว้ 6,000 บาท   เบิกจ่าย 5,400 บาท 

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ 
ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 9,995 บาท 

8.โครงการสัตว ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุน ัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์                                    
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

ตั้งงบไว้ 25,000 บาท   เบิกจ่าย 13,290 บาท 
9.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ตั้งงบไว้ 30,000 บาท   เบิกจ่าย 29,150 บาท 
10.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลีต้านภัยยาเสพติด 

ตั้งงบไว้ 50,000  บาท   โอนเงินเพิ่ม 20,000 บาท  เบิกจ่าย 70,000 บาท 
 
 
                                             / นายวีระ................. 



7 
 

นายวีระ  เขื่อนคำ   ผมขออนุญาตชี ้แจงเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี           
ปลัด อบต.เมืองลี             ตำบลเมืองลี ต้านภัยยาเสพติด ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณเบื้องต้นเราได้             
                                   ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท แต่ได้โอนเพิ่มงบประมาณอีก 20 ,000 บาท  
                                    เป ็น 70 ,000 บาท ซ ึ ่ งการโอนเพ ิ ่มงบประมาณในล ักษณะดังกล ่ าวนี้                   
                                     สามารถกระทำได ้ แต ่จะสะท้อนให้เห ็นถ ึงกระบวนการจ ัดทำโครงการ                 
                                   และการตั้งงบประมาณโดยเจ้าของโครงการว่าไม่ได้มีการวางแผนและคำนวณ              
                                         งบประมาณที ่จะดำเน ินการที ่ด ีพอ อีกทั ้งการโอนงบประมาณเพิ ่มเติม                         
                                       ในล ักษณะนี ้น ั ้นจะเป็นการตั ้งข ้อส ังเกตของหน่วยตรวจสอบด้วยครับ                       
                                     ด ังน ั ้นในป ีงบประมาณถัดไปทางเจ ้าของโครงการจะต ้องวางแผนและ                          
                                    คำนวณงบประมาณให ้ด ีก ่อนแล ้วนำมาหาร ือกับผมในฐานะเจ ้าหน ้าที่  
                                      งบประมาณและผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนการตั้งงบประมาณในปีถัดไป  
     ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ดำเนินการนำเสนอต่อเชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ขอขอบคุณข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมจากทางท่านปลัดฯ ด้วยนะครับ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ              สำหร ับการนำ เสนอรายงานผลการต ิ ดตามและประ เม ิ นผลแผนฯ                        
                                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลำดับถัดไปมีรายละเอียดดังนี้  
 

11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
ตั้งงบไว้ 140,000 บาท   เบิกจ่าย 140,000 บาท 

12.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 
ตั้งงบไว้ 488,000 บาท   เบิกจ่าย 447,220 บาท  

รวม 12 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 993,350 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 938,216 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 
ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 9,415 บาท       

2.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน 
ตั้งงบไว้ 5,000 บาท   เบิกจ่าย 5,000 บาท   

รวม 2 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 15,000 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 14,415 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 2,700 บาท  

2.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 
ตั้งงบไว้ 20,000 บาท   เบิกจ่าย 19,650 บาท 

รวม 2 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 30,000 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 22,350 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและการบริการ 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอ่ืนๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งงบไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่าย 1,325 บาท  

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  
ตั้งงบไว้ 250,000  บาท  เบิกจ่าย 23,300 บาท 

 
                                    / 3.โครงการป้องกัน............. 
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3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
ตั้งงบไว้ 20,000 บาท  เบิกจ่าย 17,800 บาท 

4.โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ตั้งงบไว้ 53,000 บาท   เบิกจ่าย 53,000 บาท  

รวม 4 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 333,000 บาท   เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 95,435 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 

1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า 
ตั้งงบไว้ 0 โอนเพิ่ม 50,000 บาท  เบิกจ่าย 47,290 บาท 

รวม 1 โครงการ ตั้งงบไว้ทั้งหมด 50,000 บาท  เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 47,290 บาท 
รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จะดำเนินการทั้งหมด 24 โครงการ และเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,311,206 บาท 

      
การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ      จำนวนเงิน    7,200 บาท 
2.จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน       จำนวนเงิน    2,500 บาท 
3.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน   จำนวนเงิน   17,000 บาท 
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ    จำนวนเงิน     2,600 บาท  
5.โครงการติดตั้งกระจกโค้ง      จำนวนเงิน  72,000 บาท 
รวม 5 รายการ              เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น      101,300 บาท 

 
7.ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 1.จะเป็นการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                
กับ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล และอ่ืนๆ 
 2.จะเป็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
  -เชิงคุณภาพ จะเป็นการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด 
  -เชิงปริมาณ จะเป็นการประเมินผลจากเครื ่องมือในการวัดผลตามที่คณะกรรมการติดตาม         
และประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดไว้ คือ การนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบสอบถามและข้อเสนอแนะต่างๆ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ในลำดับถัดไปจะเป็นรายละเอียดแบบสอบถามที ่ใช้เป็นเครื ่องมือ            
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           ในการประเมินความพึงพอใจทางยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และความพึงพอใจ             
                                  ในภาพรวมของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีรายละเอียด  
                                         ดังต่อไปนี้ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
                         / สรุปผลแบบสอบถาม........... 



9 
 

สรุปผลแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

*****จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 70 ชุด เก็บแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 52 ชุด***** 
ตอนที ่  1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อผลการดำเน ินงานขององค์การบร ิหาร                     
              ส่วนตำบลเมืองลี รายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1 การพัฒนาโครงสร ้าง
พ้ืนฐาน 
 

4 15  
 

29 4 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

1 14 29 7 1 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การพัฒนาสังคมและ            
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 

1 11 36 3 1 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  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 เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 56.57 รองลงมา                 
จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 27.19 และในระดับน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.15 
 
 
 
 
 
 
 
                                    / ตอนที่ 2................ 
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ตอนที ่  2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อผลการดำเน ินงานขององค์การบร ิหาร                            
              ส่วนตำบลเมืองลี ในภาพรวม 

ข้อ การดำเนินงานของ อบต.เมืองลี มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ก า ร เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น                

มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต.เมืองลี 

1 12 30 8 1 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับร ู ้ข ้อม ูลข ่าวสารของโครงการ              
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี  

2 7 26 15 2 

3 ม ี การ เป ิ ด โอกาส ให ้ประชาชน                 
แสดงความค ิด เห ็น ในโครงการ               
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี 

1 15 26 10 0 

4 การรายงานผลการดำเน ิ น ง าน                 
ของโครงการหร ือก ิจกรรมของ              
อบต.เมืองลี ให้ประชาชนทราบ 

5 12 23 11 1 

5 ก า ร เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบการดำเน ิน โคร งการ               
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี 

3 5 23 18 3 

6 ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร                   
หร ือก ิจกรรมของ อบต. เม ืองลี       
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2 14 30 6 0 

7 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง 

1 10 25 13 3 

8 ประชาชนได้ร ับประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

4 8 28 11 1 

9 ประชาชนได้รับความสะดวกจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี 

3 13 27 8 1 

 
สรุป ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
ในภาพรวม ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง เฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 50.84 รองลงมาคือ                           
ระดับความพึงพอใจน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.71  และระดับความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.5 
 
นายวีระ  เขื่อนคำ   ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการตอบ 
ปลัด อบต.เมืองลี             แบบสอบถามความถึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที ่มีต่อยุทธศาสตร์                
                                      และการปฏิบัติงานของ อบต.เมืองลี นะครับ จากที่ทางนักวิเคราะห์ฯ ได้นำเสนอ 
                                     ผลการตอบแบบสอบถามไป จะเห ็นว ่าจำนวนแบบสอบถามมีส ัดส ่วน                
                                       ค่อนข ้างน ้อยกล ่าวค ือ ม ีจำนวน 70 ช ุด เฉล ี ่ย  หม ู ่บ ้ านละ 10 ชุด                    
                                    และเก็บแบบสอบถามกลับมาได้เพียง 52 ชุดเท่านั้น ในอนาคตผมอยากให้เพิ่ม 
 
               / จำนวนแบบสอบถาม............ 
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                                       จำนวนแบบสอบถามให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้กระจาย 
                                    และเก็บแบบสอบถามโดยอาจจะเรียกประชุมหารือและสร้างความเข้าใจกันก่อน  
                                  การออกแบบสอบถาม สำหร ับผลการตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่แล้ว                   
                                    จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในส่วนนี้ผมอยากให้ผู้กระจาย 
                                    แบบสอบถามและผู้กรอกแบบสอบถามต้องเข้าใจ อ่านรายละเอียดและให้ข้อมูล 
                                    แบบสอบถามอย่างเป็นกลาง ตามผลการปฏิบัติงานในห้วงปี พ.ศ.2563               
                                       ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ีตามจร ิง โดยไม ่ม ีอคต ิจะทำให้                   
                                      ผลของแบบสอบถามสามารถนำมาช ี ้ว ัดและประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน                     
                                  ได้อย่างแท้จริงครับ ทั ้งหมดนี ้ผมถือว่าเป็นการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น              
                                       กันนะครับ 
 
นายวิภูชาญ  ขันคำ   ผมขอเพิ่มเติมแนวทางการจัดทำแบบสอบถามนะครับ สำหรับรูปแบบ 
เลขานุการนายกฯ               ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นรูปแบบการใช้แบบสอบถามแบบทั่วไปโดยใช้กระดาษ  
                                        และการกรอกแบบสอบถามโดยใช้การขีดตามช่องความพึงพอใจ ผมอยากจะ  
                                         เสนอให้ใช้แพลตฟอร์มการสร้างแบบสอบถามโดย Google Form อันจะเป็น 
                                    การง่ายในการกระจายแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการคำนวณ  
                                     ผลแบบสอบถามนะครับ ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องนำไปศึกษาฯ                
                                      และอาจจะประย ุกต ์ ใช ้ ในการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาฯ                        
                                    ประจำปีในอนาคต 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   ก ่ อนอ ื ่ นก ็ ต ้ อ งขอขอบค ุณข ้ อ เสนอแนะจากท ั ้ งท ่ านปล ัดฯ                           
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        และท่านเลขาน ุการนายก ท ี ่ ได ้ เสนอแนะแนวทางการปฏ ิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับ                  
                                   การจัดทำและการติดตามแบบสอบถามในอนาคตนะครับ ซึ่งผมจะนำเอาไป  
                                  พิจารณาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต แต่ทั้งนี้ผมขอชี้แจง 
                                     ให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม  
                                         และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยปีนี้ผมได้  
                                       กระจายแบบสอบถามให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู ่บ้าน หมู ่บ้านละ 10 ชุด               
                                    รวมเป็น 70 ชุด ปีที่แล้วจัดทำ 140 ชุด แต่เก็บแบบสอบถามได้ไม่มากเท่าใด         
                                        จึงลดจำนวนลงมาเพื ่อให้จะได้ให้ผ ู ้นำหมู ่บ ้าน ได้นำไปให้ล ูกบ้านกรอก                     
                                        เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 และการปฏิบัติ 
                                    หน้าที่ของอบต.เมืองลี ในภาพรวม การออกแบบแบบสอบถามก็ทำอย่างกระชับ 
                                   และเข้าใจง่ายมีคำอธิบายให้เข้าใจง่ายแต่ก็ตรงกับประเด็นที่ต้องการจะถาม   
                                        ส่วนการส่งแบบสอบถามในลักษณะดังกล่าวผมได้ขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน  
                                      ในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
                                       ส่วนตำบลเมืองลีไปแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา   
                                   แต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดจึงไม่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ครบและการตอบ 
                                       แบบสอบถามส่วนใหญ่จะลงระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางซึ่งถ้าตอบ  
                                         ตามผลงานตามความเป็นจริง ตามผลงาน แยกตามยุทธศาสตร์มันจะต้องไม่มี 
                                     ระดับความพึงพอใจในลักษณะนี้นะครับ ทั้งนี้ต้องสร้างความเข้าใจในการ 
 
                                   / กรอกแบบสอบถาม............. 
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                                  กรอกแบบสอบถามและเน ้นย ้ ำ ใน เร ื ่ อ งของการให ้ ความสำค ัญกับ                             
                                     การกรอกแบบสอบถามเน ื ่องด ้วยผลการประเม ินด ังกล ่าวม ันสะท ้อน                    
                                       คะแนนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรและอาจจะรวมถึงคะแนน 
                                        ระดับความการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
                                      ด้วยครับ 
     สำหรับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดทำแบบสอบถามประเด็นนี้ 
                                       ผมก็เห็นด้วยกับทางท่านเลขาฯ ว่าเป็นแนวทางท่ีดีและสะดวกรวดเร็วนะครับแต่ 
                                     เนื่องด้วยบริบทของพื้นที่ตำบลเมืองลี ของเรานั้นเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ 
                                   ค่อนข้างมาก ในพื้นที่บางแห่งยังขาดการเข้าถึงในส่วนของสัญญาโทรศัพท์/  
                                    สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งประชาชนยังเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีค่อนข้างน้อย  
                                   เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ เน้นย้ำว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่จริงๆเป็นวัยผู้สูงอายุ  
                                         และเด็กเล ็กค่อนข้างมาก จึงทำให้เข้าใช ้เทคโนโลยีด ังกล่าวจะยิ ่งสร้าง                     
                                          ความลำบากและการเก็บแบบสอบถามจะเป็นไปได้ยากและเฉพาะกลุ่มเฉพาะ 
                                       ประชาชนที ่เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเป็นเท่านั ้น มันจึงไม่แพร่หลายและ  
                                      ครอบคลุมผมจึงได้ตัดเครื่องมือแบบสอบถามที่อิงเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ไปครับ 
    

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับข้อเสนอแนะของแบบสอบถามก็จะมี 3 ข้อซึ ่งผมยกมาจาก              
นักวิเคราะห์นโยบายฯ           การกรอกแบบสอบถามจากประชาชนโดยไม่ได้มีการดัดแปลงข้อเสนอแนะใดๆ  
                                    นะครับ มีรายละเอียดดังนี้  
 

1.ให้แก้ไขปัญหาตามลำดับความต้องการของชุมชน 
2.อบต.ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนให้มากกว่านี้ 
3.อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมีศักยภาพการพัฒนามากขึ ้นและเข้าใจในชุมชน           

ของหมู ่บ้านในการของบประมาณหรือแผนการพัฒนาต่างๆ ที ่ผ่านมาพอใจแต่ยังไม่เพียงพอต่อการต้องการ                
ของชุมชนที่เดือดร้อน 

 
8.ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   จะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดของรายงานการติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะห์นโยบายฯ            แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            / ความสำเร็จการพัฒนา......... 
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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                                     
และยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ดำเนินการไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการเลย                 
คิดเป็นร้อยละ 0 
2.ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
     2.1ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

           1. มีปัญหาเรื่องพื้นที่ป่าสงวนและป่าอุทยานฯ จึงทำให้บางโครงการมีข้อจำกัดในการดำเนินการ 
โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อให้อธิบดีกรมฯ ลงนามเพื่ออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน       
หรือป่าอุทยานฯแล้วแต่กรณี ซึ่งอยู่ที่ดุลยพินิจของอธิบดีกรมฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ           
ตามโครงการได้หรือเมื่อได้รับอนุญาตก็อาจล่าช้าและล่วงเลยเวลาการดำเนินการตามที่วางไว้ในแผนการดำเนินงาน  
            2. มีการนำเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการ
ตามที่วางไว้ได้เนื่องจากต้องมีการเฉลี่ยงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น งบลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้ครบทุกหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน และโครงการพัฒนาด้าน
โครงการพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อีก 1 โครงการ ทำให้โครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมากไม่
สามารถดำเนินการได ้
                 / 3.การให้ความสำคัญ.......... 
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            3. การให้ความสำคัญของเรื่องของการจัดทำแผนค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนเล็งเห็นว่า         
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพราะกระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องจึงทำให้แ ผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนจำนวนมาก รวมถึงการติดปัญหาพื้นที่ป่าสงวนฯ ที่ต้องขออนุญาตเพ่ือดำเนิน
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนนั้น ทำให้ประชาชนตำบลเมืองลีมีความคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้จึงให้
ความสำคัญและความร่วมมือกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 

          4.ปัญหาทางข้อกฎหมายเชิงปฏิบัติในด้านการก่อสร้างด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน                        
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2563                   
นอกจากจะต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างแล้ว การทำหนังสือเสนอ   
เพ่ือให้วิศวกรระดับสามัญรับรองแบบการก่อสร้างนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่สามารถดำ เนินการได้เนื่องจากความ
ชัดเจนของข้อระเบียบ/กฎหมายและจำนวนวิศวกรสามัญมีน้อยมากทำให้การรับรองแบบนั้นเป็นไปอย่างจำกัด  

 5.งบประมาณที ่ได้ร ับการจัดสรรเข้ามาล่าช้าเกินกว่าจะดำเนินการ เนื ่องจากการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีล่าช้าใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงทำให้ไม่ทันการที่
จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวมาจัดทำโครงการหรือการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ 
     6.ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 (COVID-19) ทำให้บางโครงการที่ต้อง                 
มีการชุมนุมหรือรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมากๆไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดการแพร่
ระบาดในพื้นที่ตำบลเมืองลีได ้

2.2.แนวทางแก้ไข 
           1.ขอความร่วมมือผู ้นำชุมชน/ผู ้นำท้องที ่ท ้องถิ ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                   
จากแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านแล้วดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้ องค์กรการบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นล่วงหน้าในลักษณะของโครงการแบบสรุปเพื่อให้มีข้อมูลเพื่อจัดทำ
หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าอุทยานฯ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน ตามกระบวนการขออนุญาต
ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ขออนุญาตพร้อมในการดำเนินการตามโครงการ  
           2.ควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการที ่จะต้องดำเนินการ                          
ในปีงบประมาณนั้นซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ได้แล้ว ยังสามารถลดปัญหา                      
ในการโอนเพิ ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นจะต้องมีการ
กลั ่นกรองโครงการและต้องได้ข้อสรุปในส่วนของรายละเอียดโครงการ ทั ้งวัตถุประสงค์จำนวนงบประมาณ                     
ที่แน่นอนเพื่อลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลังซึ่งจะเกิดความยุ่งยากตามมา 
           3.การแก้ไขปัญหาเรื ่องการให้ความสำคัญของการจัดทำแผนนั้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหา  
หลายด้าน ดังนี้  
   3.1 การปลูกจิตสำนึกให้กับผู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ ่น และประชาชนในพื้นที่ในการ               
ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์จากการจัดทำแผน 
   3.2 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้ในการจัดทำแผนแก่ผู ้นำท้องที ่/ผู ้นำท้องถิ่น                          
และประชาชน โดยเฉพาะด้านระเบียบ/กฎหมาย ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผน และ                 
ความถูกต้องในการจัดทำแผน 
   3.3 ทุกครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับแผนหรือการจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น                       
หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต้องเน้นย้ำถึงประโยชน์/โทษ ความสำคัญและข้อจำกัดของการจัดทำแผนรวมทั้งผล                 
ที่จะตามมาเมื่อไม่ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนตามกระบวนการของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                             / 4.การแก้ไขปัญหา........... 



15 
 

  4.การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเห็นควรให้มีการทำหนังสือขอให้วิศวกรสามัญรับรองแบบโครงการ
ก่อสร้างตามโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน และดำเนินโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการก่อสร้าง            
ที่ไม่ต้องมีการรับรองแบบตามวิธีการช่าง ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเห็นควรมี การเสนอเพื่อแก้ไขกฎหมาย               
เพ่ือให้กระบวนการด้านการก่อสร้างและรับรองแบบเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมายิ่งขึ้น (หมายเหตุ : ปัจจุบันได้มี
การแก้ไขระเบียบ/กฎหมายสำหรับโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้มีลักษณะซับซ้อนไม่ต้องมีการรับรองจากวิศวกรระดับ
สามัญก็ได้) 
                    5.ทำการสอบถามหรือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเพื่อให้จัดสรรงบประมาณ                
เข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้เร็วขึ้นเพ่ือการดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ 
  6.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้ และป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโควิท-19 (COVID-19)               
ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลกำหนด หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม การชุมนุม ประชุมหรืออบรม                   
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ต้องจัดให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
 
  2.3.สรุปผลในภาพรวม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินโครงการไปน้อยมาก              
เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561 -2565) 
กล่าวคือในแผนพัฒนาฯ มีโครงการทั้งหมด 512 โครงการ ดำเนินการจริงได้เพียง 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
4.68 เท่านั ้น ส ่วนรายการจัดซื ้อครุภัณฑ์ มีรายการทั ้งหมด 62 รายการ แต่ดำเนินการจัดซื ้อครุภัณฑ์                             
ไปเพียง 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 8.06 เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุหลักอยู่ด้วยกัน 4 ประการ  
ประการแรกเป็นเพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเข้ามาล่าช้าเกินไป ประการที่สอง การติดปัญหาพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติและพื้นที่อื่นที่ต้องทำการขออนุญาตตามกฎหมายจากผู้ มีอำนาจก่อนถึงจะดำเนินการได้ ประการที่สาม 
ด้านความชัดเจนของข้อระเบียบ/กฎหมายโดยเฉพาะระเบียบ/กฎหมายอันเกี่ยวกับการออกแบบและรับรองแบบ
ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการพื ้นฐานที ่อยู ่ในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   
ได้เลย และประการที ่สี ่ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิท-19 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องหลีกเลี ่ยง                  
การดำเนินโครงการที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันของประชาชนจำนวนมากทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการ             
ไปตามปกติ ในส่วนของผลแบบสอบถามและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี ที่มีต่อยุทธศาสตร์            
การพัฒนา ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์และภาพรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
9.ภาคผนวก  
 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 -คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   สำหรับการนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
                                       พ.ศ.2563 ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิชิต  บัตริยะ   ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานฯ 
 
                                / ที่ประชุม......... 
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ที่ประชุม     มีเรื่องอ่ืนจะเสนอดังนี้ 
 
นายวีระ  เขื่อนคำ   เรียนที ่ประชุมฯ ผมมีข่าวเกี ่ยวกับการศึกษาฯ มาประชาสัมพันธ์               
ปลัด อบต.เมืองลี              ให ้ท ี ่ประช ุม ได ้ ร ับทราบเพ ื ่ อ เป ็นแนวทางในการพ ัฒนาตนเองและ                             
                                    เพิ ่มวุฒิการศึกษาฯนะครับ โดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ                   
                                       ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา  
                                      2564 โดยการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นมีหลายสาขาแต่สาขาที่แนะนำคือ 
                                        สาขาค ุ ร ุ ศ าสตร ์ ว ิ ช าภาษา ไทย  หล ั กส ู ตร  5  ปี  ส ่ วนปร ิญญาโทมี                               
                                       สาขาร ัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและสาขาพุทธศาสตร ์มหาบัณฑิต           
                                        หลักสูตร 2 ปี ค่าเทอม อยู ่ที ่ 78 ,000-85,000 บาท การเรียนการสอน                      
                                       จะเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่  
                                        เบอร ์โทรของ ผศ.ดร.ธ ีรท ัศน ์ โรจน ์ก ิจจาก ุล โทร 098 -285-4584                       
                                  หรือแอดไลน์ theeratas  
 
นายวิชิต  บัตริยะ   สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ประชาสัมพันธ์
ประธานฯ                    ไปนะครับ ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 
นายวิชิต  บัตริยะ   เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นจะเสนอผมขอปิดการประชุมคณะกรรมการ
ประธานฯ                       พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 3/2563 แต่เพียงเท่านี้ครับ 
 
 
 
ปิดประชุม     เวลา   15.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      / (ลงชื่อ)............ 
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 (ลงชื่อ)                  ผู้บันทึกการประชุม 
 

                                                    (นายพงศกร   เขื่อนคำ) 
                                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 
                (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
                                                     (นายวีระ  เขื่อนคำ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
           เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
     (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
             (นายศิริโชค  นวลแขวง่) 
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 
        กรรมการผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                                     

 
 

                  (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

                                                    (นายวชิิต  บัตรยิะ) 
    นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
          ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
 
 
 


