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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 13 “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้ด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  เพ่ือให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
            ประกาศ  ณ วันที่    26   พฤศจิกายน   ๒๕61 
 
     
 
 
 

                   (นายวิชิต  บัตริยะ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
 



 

ค ำน ำ 
 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและวิธีการ          
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี        
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วย
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (e-plan) และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็น       
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการ          
ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                                           องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
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ส่วนที่ ๑  บทน ำ 
 
 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ แตกต่างกันมีจุดหมาย                 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น       
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน      
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้ าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ                  
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)                     
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ส่วนต าบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบล เมืองลี/องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ
ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค
ก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน 
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/
กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลเมืองลี
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ       
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน     
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
  3.1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สภาคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือก จ านวน 1 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น               
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร 
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1      
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิ เคราะห์ ข้อมูล  เป็ นการวิ เคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ ก าหนดไว้                   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน            
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสังเกตการณ์  (Observation)และการสืบค้นจากเอกสาร เป็นต้น  โดยอาศัย

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ประกาศใช้ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ต าบลเมืองลีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  4.1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    -ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือก าหนดกรอบเวลา     
และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ           
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพท าให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่ามคีวามสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  4.2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
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    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe)        
หรือ วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล          
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด                  
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างรั้วโบราณบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลเมืองลี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
   3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.3 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองลี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ      
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ             
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ       
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ      
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ       
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม      
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองลี 
 
 



๘ 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 4 ปี 

พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองลี ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองลี  ซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ                 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัดน่าน 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  แผนพัฒนาอ าเภอนาหมื่น และแผนชุมชนต าบลเมืองลี 

       1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองล ีมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

  พันธกิจ (Mission)  
       1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน 
       2. พัฒนาให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
       3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ในระบบ    
                        และนอกระบบ 
       4. ปรับปรุงระบบบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมี 
     ส่วนร่วมของประชาชน แก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก 
       5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
       6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       7. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ชุมชนแบบยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        - พัฒนาคมนาคมในหมู่บ้านและในพ้ืนที่การเกษตรอย่างครอบคลุมทั่วถึง                               
                               - จดัหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
       - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
       - พัฒนาระบบผังเมืองของชุมชนต าบลเมืองลี 
                  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
             - ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                               - สง่เสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่  
                                  เศรษฐกิจชุมชน 
                 - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพ่ิมขึ้น 
         - ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่ 
                                 จ าหน่ายสินค้า 



๙ 
 

                       - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
                - พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
       ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

             -  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬา และสันทนาการ 
             -  สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสุขาภิบาล 
             -  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการให้แก่ประชาชน 
             -  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
             -  สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย และประถมศึกษา ทุกโรงเรียน 
             -  สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
             -  สนับสนุนส่งเสริมประชาคม และการมีส่วนร่มของประชาชน 
             -  การพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 

             -  สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
            ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

            -  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             -  ส่งเสริมให้ประชาชนโอกาสศึกษา เรียนรู้ถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของต าบลเมืองลี 
             -  ท านุบ ารุงแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในต าบลเมืองลี 
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

             -  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                                   และสิ่งแวดล้อม 
              -  ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              -  สร้างจิตส านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอย 
              -  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

            6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ   
    -  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีร่วมกับ   
                     หน่วยงานอื่น  
    -  สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
    -  การพัฒนาองค์กรให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 
    -  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาขีด 
                 ความสามารถของการบริหารส่วนต าบลเมืองลี ในการจัดบริการสาธารณะ 
    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า  
    -  สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 
    -  สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสม  
                                  กับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
    -  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร 
                                  ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
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  1.2 โครงการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  (พ.ศ. 2561) 
      1.2.1  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561) แบบ ผด.01  

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

1. โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี 

เพ่ือสร้างภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 

การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต. 

50,000.00 ภูมิทัศน์ อบต. 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ อบต.
เมืองลี 
สวยงาม 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

2. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าส่องสว่างต าบล
เมืองลี 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

การขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

150,000.00 
 
 
 

ไฟฟ้าส่อง
สว่างได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

3. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างต าบลเมือง
ลี 

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

การติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

150,000.00 
 
 
 

ไฟฟ้าส่อง
สว่างได้รับการ
ติดต้ัง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

4. โครงการขุดตักปรับ
พ้ืนที่ส าหรับการเกษตร
ในพ้ืนที่ต าบลเมืองลี 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
พ้ืนที่ในการ
ท าการเกษตร 

การขุดตักปรับ
พ้ืนที่ทางการ
เกษตร 

150,000.00 
 
 
 

พ้ืนที่ทาง
การเกษตร
ได้รับการปรับ 

ประชาชนมี
พ้ืนที่ในการ
ท า
การเกษตร 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (สายบ้านนายอ า
เพลิน) หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
1 แห่ง 

350,000.00 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
1 แห่ง 

350,000.00 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 



๑๑ 
 

7. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

350,000.00 
 
 
 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 1 
แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

8. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 1 แห่ง 

350,000.00 
 
 
 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 1 
แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

9. โครงการก่อสร้างเสริม
ฝายล าน้ าลี หมู่ที่ 4 
พร้อมท่อส่ง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ปริมาณน้ า
เพียงพอ
ส าหรับ
อุปโภคและ
บริโภค 

ฝายล าน้ าลี 500,000.00 
 
 
 

ได้รับการ
ก่อสร้างเสริม
ฝายล าน้ าลี 

ประชาชนมี
ปริมาณน้ า
เพียงพอ
ส าหรับ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

10. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบสูบ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ปริมาณน้ า
เพียงพอ
ส าหรับ
อุปโภคและ
บริโภค 

บ่อบาดาล 250,000.00 
 
 
 

ได้รับการขุด
เจาะบ่อ
บาดาล 

ประชาชนมี
ปริมาณน้ า
เพียงพอ
ส าหรับ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

11. โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้านเฉลิมพระ
เกียรติ ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

เพ่ือสร้างภูมิ
ทัศน์ให้
สวยงาม เป็น
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ซุ้มประตูหมู่บ้าน 100,000.00 
 
 
 

ได้ก่อสร้างซุ้ม
ประตู ทั้ง 5 
แห่ง 

สร้างภูมิทัศน์
ให้สวยงาม 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

12. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติมศูนย์
พัฒนาอาชีพต าบล
เมืองลี หมู่ 5 

เพ่ือการ
บริการ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ 

300,000.00 
 
 
 

อาคาร
อเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการได้รับ
ความสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

 
 
 
 



๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

13. โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพส าหรับ
ประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ 

การจัดโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ผีมือแรงงาน
หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

35,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับความรู้
จาการ
ฝึกอบรม 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

14. โครงการเทศกาลของดี
ต าบลเมืองลี 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

การจัดโครงการ
เทศกาลของดี
ต าบลเมืองลี 

150,000.00 
 
 
 

การจัด
โครงการ
เทศกาลของ
ดีต าบลเมือง
ลี 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

15. โครงการส่งเสริมอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ 

การจัดโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

70,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

16. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลเมืองลี 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของ
ต าบลเมืองลี 

นักท่องเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกสบาย
จากโครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

100,000.00 
  
  
  

มีการ
ประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
ปรับปรุง
พัฒนา 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

17. โครงการปรับภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยว 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบล
เมืองลี 

การปรับภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

100,000.00 
 
 
 

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
พัฒนา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว
ได้รับการ
ปรับปรุง
พัฒนา 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๑๓ 
 

18. โครงการปรับภูมิทัศน์
หมู่บ้าน 

เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว 

การปรับภูมิ
ทัศน์หมู่บ้าน 

350,000.00 
 
 
 

มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์
หมู่บ้าน 

เพ่ือรองรับ
การท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

19. โครงการจัดซุ้ม
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลเมืองลี 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว
ให้กับ
นักท่องเที่ยว
ทราบ 

การจัดท าซุ้ม
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

10,000.00 
 
 
 

การจัดซุ้ม
ประชาสัมพันธ์
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ให้กับ
นักท่องเที่ยว 

เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
แก่
นักท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

20. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเกษตรกรผู้
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เพ่ือพัฒนา
ความรู้ 
ความสามารถ 
ด้านเกษตร 

การจัดการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
เกษตรกรผู้ปลูก
พืชเศรษฐกิจ 

20,000.00 
 
 
 

เกษตรกร
ได้รับความรู้
จากการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

เกษตรกร
ได้รับความรู้
จากการ
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

21. โครงการสนับสนุน
ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน(กองทุน
หมุนเวียนเศรษฐกิจ
ชุมชน) 

เพ่ือส่งเสริม
เงินทุนส าหรับ
การประกอบ
อาชีพของ
เกษตรกร 

การสนับสนุน
โครงการระบบ
เกษตรกรรม
ยั่งยืน 

792,600.00 
 
 
 

โครงการ
ระบบ
เกษตรกรรม
ยั่งยืนได้รับ
การสนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมี
เงินทุน
หมุนเวียนใน
การประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

22. โครงการสนับสนุนพันธ์
กล้าไม้ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้
ให้แกเกษตรกร 

การสนับสนุน
พันธ์กล้าไม้ให้
เกษตรกร 

55,000.00 
 
 
 

เกษตรกร
ได้รับการ
สนับสนุนพันธ์
กล้าไม้ 

เกษตรกร
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพและมี
รายได้เพ่ิม 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

23. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียนด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ 
ในกลุ่มนักเรียน 

การจัดโครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก
นักเรียนด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน 

20,000.00 
 
 
 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
การเรียนรู้ด้าน
การเกษตร 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้าน
การเกษตร 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๑๔ 
 

24. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวนครัว 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักสวน
ครัว ลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
ปลูกพีชผักสวน
ครัว 

55,000.00 
 
 

  

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ปลูกพีชผัก
สวนครัว 

เกษตรกร
สามารถ ลด
รายจ่ายและ
มีเพ่ิมรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

25. โครงการจัดซื้อ
สื่อสารการเรียนรู้
การสอนและวัสดุ 
อุปกรณ์ ศพด. 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

การจัดซื้อวัสดุ
การเรียนการ
สอน 

100,000.00 
 
 
 

นักเรียนได้
มีสือการ
เรียนการ
สอนและ
วัสดุ 
อุปกรณ์ 
ศพด. 

เด็กนักเรียนได้
มีสือการเรียน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

26. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้และ
อินเตอร์เน็ตต าบล
เมืองลี 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ
ประชาชนต าบล
เมืองลี 

การก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้และ
อินเตอร์เน็ต
ต าบลเมืองลี 

100,000.00 
 
 
 

ประชาชน
สามารถได้
เรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนมี
สถานที่เรียนรู้
แล้ะค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสาร 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

27. โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือให้มีสถานที่
จัดการเรียนรู้การ
สอนที่มั่นคง
ปลอดภัย 

การซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

200,000.00 
 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับ
การปรับปรุง 
ดูแลให้ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

28. โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพครูผู้ดูแล
เด็ก 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็ก 

การจัดการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก 

10,000.00 
 
 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการเพ่ิม
ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

29. โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ ศพด. 

เพ่ือจัดให้ ศพด.มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

การปรับภูมิ
ทัศน์ ศพด. 

10,000.00 
 
 
 

ภูมิทัศน์ 
ศพด.ได้รับ
การปรับปรุง 

ศพด.มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๑๕ 
 

30. โครงการติดตั้งระ
บอินเทอร์เน็ต ศพด.
อบต.เมืองลี 

เพ่ือใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอน 

การติดตั้ง
ระบบ
อินเทอร์เน็ต 
ศพด. 

10,000.00 
 
 
 

ศพด.มี
ระบบ
อินเตอร์เน็ต
ใช้เพื่อ
ส่งเสริม
ความรู้ 

ศพด.สามารถ
สืบค้นข้อมูลสื
อการเรียนการ
สอนได้ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

31. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
ศพด. 

เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการให้แก
เด็กปฐมวัย 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
อาหารเสริม 
นม 

109,760.00 
 
 
 

เด็กได้รับ
การส่งเสริม
การดื่มนม 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

32. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการให้แก่
เด็กปฐมวัย 

สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเมืองลี 

165,620.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

33. โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการให้แก่
เด็กประถมศึกษา 

สนับสนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก 
นักเรียนต าบล
เมืองลี 

418,600.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

34. โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสริม (นม) 

เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการให้แก่
เด็กประถมศึกษา 

สนับสนุน
อาหารเสริม
ให้กับเด็ก 
นักเรียนต าบล
เมืองลี 

358,240.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

35. โครงการแก้ไข
ปัญหาเด็กที่มีภาวะ
ทุภโภชนา 

เพ่ือส่งเสริม
โภชนาการให้แก่
เด็ก 

การแก้ไข
ปัญหาเด็กขาด
ภาวะทุภโภช
นา 

5,000.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
มีภาวะ
โภชนาการ 
ที่ดีข้ึน 

เด็กนักเรียนมี
ภาวะ
โภชนาการ ที่
ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

36. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
พัฒนา 

10,000.00 
 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ได้รับการ
พัฒนา 

การจัดการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีประ
สิทธฺภาพ
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๑๖ 
 

37. โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้ 

60,000.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

นักเรียน 
นักศึกษาได้
เกิดการเรียนรู้ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

38. โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

การจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

30,000.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กได้เกิดการ
เรียนรู้จากการ
จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

39. โครงการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการใน
เด็กและเยาวชน 
ศพด. 

เพ่ือส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ ให้แก่
เด็ก ศพด. 

การส่งเสริม
ภาวะ
โภชนาการให้
เด็ก ศพด. 

5,000.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
มีภาวะ
โภชนาการ 
ที่ดีข้ึน 

เด็กนักเรียนมี
ภาวะ
โภชนาการ ที่
ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

40. โครงการตรวจ
สุขภาพส าหรับเด็ก
เล็ก ศพด. 

เพ่ือส่งเสริมการ
ตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรียน ศพด. 

โครงการตรวจ
สุขภาพส าหรับ
เด็กเล็ก ศพด. 

3,000.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน 
ได้รับการ
ตรวจ
สุขภาพ 

เด็กนักเรียน 
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

41. โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมของ
เด็กในพ้ืนที่ต าบล
เมืองลี 

การจัดการ
แข่งขันกีฬา
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

5,000.00 
 
 
 

เด็กเล็กได้
ออกก าลัง
กาย 

เด็กเล็กได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

42. โครงการอบรม
พัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการกิจกรรม
ของเด็กและ
เยาวชน 

การจัด
โครงการ
ฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจ
เด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
 
 
 

เด็กและเยา
ชนได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
จิตใจ 

สามารถลด
ปัญหาเด็กและ
เยาวชนได้ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

43. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชนลด
ความเสี่ยงด้าน
เพศสัมพันธ์ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน
ลดความเสี่ยงด้าน
เพศสัมพันธ์ 

การจัด
โครงการเพื่อ
ส่งเสริม
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

5,000.00 
 
 
 

เด็กและ
เยาวชน
ได้รับความรู้ 

สามารถลด
ความเสี่ยง
ด้านเพศศึกษา
ของเด็กและ
เยาวชนได้ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

44. โครงการสนับสนุน
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ 
(สปสช.) 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพ 

การสนับสนุน
กองทุนเพ่ือ
สุขภาพ 
(สปสช.) 

10,000.00 
 
 
 

การจัดกองทุน
ส่งเสริม
สุขภาพให้แก
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

45. โครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้
ติดยาเสพติด 

เพ่ือฟ้ืนฟู
เยียวยาผู้ติดยา
เสฟติด 

การด าเนิน
โครงการฟื้นฟู
เยียวยาผู้ติดยา
เสพติด 

35,000.00 
 
 
 

ผุููติดยาเสพติด
ได้รับการดูแล
ฟ้ืนฟู 

ผุููติดยาเสพ
ติดได้รับการ
ดูแลฟื้นฟู 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

46. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

การจัดโครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

10,000.00 
 
 
 

การแพร่
ระบาดของยา
เสพติดลดลง 

การแพร่
ระบาดของ
ยาเสพติด
ลดลง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

47. โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบล
เมืองลี 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

การจัดการ
แข่งขันกีฬา 

30,000.00 
 
 
 

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

สามารถลด
ปัญหายา
เสพติดได้ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

48. โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ น้ ายาเคมี
และสารทีมีฟอสก าจัด
ยุงลาย 

เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

การสนับสนุน
อุปกรณ์น้ ายา
เคมีและสารทีมี
ฟอสก าจัด
ยุงลาย 

30,000.00 
 
 
 

ลดการแพร่
ระบาดของ
โรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชน
ต าบลเมืองลี
ได้รับการ
ดูแลเรื่อง
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

49. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

การจัดโครงการ
เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขโรคพิษ
สุนัขบ้า 

10,000.00 
 
 
 

โรคพิษสุนัขบ้า
ได้รับการ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด 

ประชาชน
ต าบลเมืองลี
ได้รับการ
ดูแลแก้
บัญหาเรื่อง
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

50. โครงการรณรงค์การดื่ม
น้ าสมุนไพร 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

การจัดโครงการ
รณรงค์การดื่ม
น้ าสมุนไพร 

5,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
ทางด้าน
สุขภาพ 

ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้านการดูแล
เรื่องสุขภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๑๘ 
 

51. โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

เพ่ือส่งเสิม
สุขภาพให้กับ
ประชาชน 

การส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ให้กับประชาชน 

10,000.00 
 
 
 

ปะชาชนได้รับ
การส่งเสริม
การออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงว 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

52. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาหาร
ปลอดภัย 

เพ่ือส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี 

การส่งเสริมการ
ประกอบอาหาร
ปลอดภัย 

20,000.00 
 
 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

53. โครงการคัดกรอง
สุขภาพความดัน 
เบาหวานประชาชน
ต าบลเมืองลี 

เพ่ือส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชน
ต าบลเมืองลี 

การคัดกรอง
สุขภาพ
ประชาชนต าบล
เมืองลี 

30,000.00 
 
 
 

สุขภาพของ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

54. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่หญิงมีครรภ์
และผู้ปกครองเด็กอายุ 
0-6 ปี 

เพ่ือให้หญิงมี
ครรภ์และ
ผู้ปกครองเด็ก
อายุ 0-6 ปี 
ได้รับความรู้ใน
การปฏิบัติตน 

การจัดการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ 

10,000.00 
 
 
 

หญิงมีครรภ์
และผู้ปกครอง
เด็กอายุ 0-6 
ปี ได้มีความรู้
ในการดูแล
ตัวเอง 

หญิงมีครรภ์
และ
ผู้ปกครอง
เด็กอายุ 0-
6 ปี ได้รับ
ความรู้ใน
การปฏิบัติ
ตน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

55. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
ด้านสุขภาพ และตรวจ
สารพิษตกค้างใน
ร่างกาย 

เพ่ือตรวจ
สุขภาพ
ประชาชน
ต าบลเมืองลี 

การจัดการตรวจ
สารพิษตกค้าง
ในร่างกาย 

15,000.00 
 
 
 

การจัดการ
ตรวจสารพิษ
ตกค้างใน
ร่างกาย 

ประชาชน
สามารถรับรู้
และสามารถ
ดูแลตัวเอง
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

56. โครงการธรรมนูญ
สุขภาพ 

เพ่ือด าเนินการ
ตามนโยบาย
รัฐบาล 

การจัดท า
โครงการ
ธรรมนูญ
สุขภาพ 

10,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
ทางด้าน
สุขภาพ 

ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลทางด้าน
สุขภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

57. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและ
สมาชิก อบต. /
พนักงานส่วนต าบล /
พนักงานจ้าง 

เพ่ือศักยภาพ
ของบุคลากร 

การจัด
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร 

250,000.00 
 
 
 

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา 

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพให้
สูงขึ้น 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

58. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชน 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ
ของเยาวชน 

การส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ
ของเยาวชน 

10,000.00 
 
 
 

เยาวชนได้รับ
การส่งเสริมใน
การจัด
กิจกรรมต่างๆ 

เยาวชนได้รับ
การส่งเสริมใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

59. โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือช่วยเหลือผู้
ยากไร้ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

การช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

10,000.00 
 
 
 

ผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

60. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริม
สวัสดิการให้
ผู้ด้อยโอกาส 

การส่งเสริม
สวัสดิการให้
ผู้ด้อยโอกาส 

10,000.00 
 
 
 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
สนับสนุนดูแล 
ทางสังคม 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

61. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านเพ่ือผู้
ยากไร้ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้
ยากไร้ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

ให้ช่วยเหลือผู้
ยากไร้ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล 

50,000.00 
 
 
 

ผู้ยากไร้ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ได้รับ
การดูแล
ทางด้านท่ีอยู่
อาศัย 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

62. โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือสนับสนุน
สวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

โครงการ
สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

912,000.00 
 
 
 

ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

63. โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ 

การส่งเสริม
กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ 

15,000.00 
 
 
 

ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริม
การจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๒๐ 
 

64. โครงการเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้เรื่อง
ผู้สูงอายุ 

การจัดตั้ง
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

15,000.00 
 
 
 

ผู้สูงอายุได้มี
ความรู้ในการ
ดูแลตัวเอง 

ผู้สูงอายุได้
เรียนรู้เพื่อ
น าไปใช้ดูแล
ตัวเองในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

65. โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือสนับสนุน
สวัสดิการให้
แกผู้พิการ 

การสนับสนุน
สวัสดิการให้
แกผู้พิการ 

36,000.00 
 
 
 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ส่งเสริมเบี้ยยัง
ชีพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

66. โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

เพ่ือสนับสนุน
สวัสดิการ
ให้แก่ผู้พิการ 

การสนับสนุน
สวัสดิการ
ให้แก่ผู้พิการ 

300,000.00 
 
 
 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการ 

ผู้พิการได้รับการ
ส่งเสริมเบี้ยยัง
ชีพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

67. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริม
การจัดการ
กิจกรรมผู้
พิการ 

การส่งเสริม
การจัดการ
กิจกรรมผู้
พิการ 

15,000.00 
 
 
 

ผู้พิการได้รับ
การส่งเสริมใน
การจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ผู้พิการได้มีพ้ืนที่
แสดง
ความสามารถ
ของตนเอง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

68. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน(ออมวันละ
บาท) 

เพ่ือส่งเสริม
การจัด
สวัสดิการ
ชุมชน 

การจัด
โครงการ
สนับสนุน
สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

10,000.00 
 
 
 

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนได้รับ
การสนับสนุน 

กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

69. โครงการส่งเสริม
จิตส านึกในการอ่าน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดจิตส านึก
ในการรักการ
อ่าน 

การส่งเสริม
การอ่าน 

10,000.00 นักเรียนได้รับ
ความรู้ 

นักเรียนมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

70. โครงการปลูก
จิตส านึกเด็กและ
เยาวชนโตไปไม่โกง 

เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม ให้
แกเด็กและ
เยาวชน 

การจัด
โครงการโตไป
ไม่โกง 

10,000.00 เด็กนักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

เด็กนักเรียนได้มี
จิตส านึกท่ีดี ใน
การใช้ชีวิต
ร่วมกับสังคม 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๒๑ 
 

71. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน 
เกิดการเรียนรู้
ในธรรมชาติ 

โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
เยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

5,000.00 เด็กนักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

เด็ก เยาวชน 
เกิดการเรียนรู้ใน
ธรรมชาติ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

72. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองลี 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมของ
เด็กและ
เยาวชน 

การจัด
กิจกรรม
ส่งเสริม
กิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

30,000.00 
 
 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับการ
ส่งเสริม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความ
สามัคคี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

73. ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้าง
ความรักใคร่
และความ
อบอุ่นให้แก่
ครอบครัว 

การจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

20,000.00 
 
 
 

ประชาชนมี
ความอบอุ่นที่
ดีขึ้น 

สามารถแก้ไข
ปัญหาครอบครัว
ได้ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

74. โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้เพื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก
นักเรียน 

การจัดท า
โครงการ
โรงเรียน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000.00 
 
 
 

นักเรียน
สามารถ
เรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียนน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

75. โครงการส่งเสริม
สุขภาพ กีฬา และ
นันทนาการผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม กีฬา
และ
นันทนาการ 

ส่งเสริม
สุขภาพ กีฬา 
และ
นันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

15,000.00 
 
 
 

ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

76. โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพ่ือส่งเสริม
การออกก าลัง
กาย 

การจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

5,000.00 
 
 
 

ประชาชน 
เด็กเยาวชนมี
อุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๒๒ 
 

77. โครงการก่อสร้าง
สนามเปตอง 

เพ่ือจัดให้มี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

การจัดสร้าง
สนามเปตอง 

5,000.00 
 
 
 

มีสถาน
ส าหรับการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

78. โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬาต าบล
เมืองลี 

เพ่ือเป็น
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

การก่อสร้าง
ลานกีฬา 

1,000,000.00 
 
 
 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย เพ่ือ
ป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

79. โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพ่ือส่งเสริม
การจัด
กิจกรรมของ
กลุ่มเยาวชน 

การจัดส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

10,000.00 
 
 
 

นักกีฬาได้รับ
การสนับสนุน
ในการเข้าร่วม
การแข่งขัน 

เยาวชนได้รับ
การส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

80. โครงการแห่เทียน
จ าน าพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

การจัด
โครงการแห่
เทียนจ าน า
พรรษา 

10,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

81. โครงการอบรมแกน
น าและแข่งขันสวด
มนต์หมู่ท านอง
สรภัญญะ 

เพ่ือส่งเสริม
และการ
อนุรักษ์การ
สวดมนต์หมู่
ท านอง
สรภัญญะ 

การจัด
โครงการ
อบรมแกนน า
และแข่งขัน
สวดมนต์หมู่
ท านอง
สรภัญญะ 

5,000.00 
 
 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถเข้า
ร่วมการ
แข่งขันได้ 

สามารถสืบสาน
และสืบทอด
กิจกรรมงาน
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

82. โครงการธรรมสัญจร เพ่ือให้
ประชาชน
เข้าใจถึงหลัก
ธรรมะ 
 

การจัด
โครงการธรรม
สัญจร 

10,000.00 
 
 
 

ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่อง
ธรรมะ 

ประชาชนเข้าใจ
ถึงหลักธรรมะ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๒๓ 
 

83. โครงการม่วนใจ๋ปี๋ใหม่
เมือง (รดน้ าด าหัว - 
บายศรีสู่ขวัญ
ผู้สูงอายุ) 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

การจัด
โครงการม่วน
ใจ๋ปี๋ใหม่เมือง 
(รดน้ าด าหัว - 
บายศรีสู่ขวัญ
ผู้สูงอายุ) 

45,000.00 
 
 
 

ผู้สูงอายุมี
ความสุขขึ้น 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

84. โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 

การจัด
โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

20,000.00 
 
 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทง 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

85. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการละเล่น
ดนตรีพื้นบ้าน 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม
ประเพณี 

การสนับสนุน
งบประมาณ
จัดโครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การละเล่น
ดนตรีพื้นบ้าน 

20,000.00 
 
 
 

การละเล่น
ดนตรีพื้นบ้าน
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

86. โครงการส่งเสริมพิธี
ไหว้สาพระธาตุนาคา
ยี่เป็ง 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

การจัด
โครงการ
ส่งเสริมพิธีไหว้
สาพระธาตุ
นาคายี่เป็ง 

10,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

87. โครงการสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่ 

เพ่ือให้
ประชาชน
เข้าใจสืบสาร
พิธีกรรม
ท้องถิ่น 

การจัด
โครงการ
สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ใน
พ้ืนที่ 

20,000.00 
 
 
 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่องวิธี
กรรมท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าใจ
พิธีกรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

88. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวัฒนธรรม
ต าบลเมืองลี 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมปรพ
เพณี
วัฒนธรรม 

การจัด
โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
วัฒนธรรม
ต าบลเมืองลี 
 

10,000.00 
 
 
 

ประเพณี
ท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสริม 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๒๔ 
 

89. โครงการจัดงาน
ประเพณีไหว้สาผา
ช้าง 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัด
งานประเพณี
ไหว้สาผาช้าง 

8,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

90. โครงการส่งเสริม
ประเพณีสืบชะตาข้าว 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

การโครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีสืบ
ชะตาข้าว 

10,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

91. โครงการส่งเสริม
ประเพณีตาล
สลากภัต 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

การโครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีตาล
สลากภัต 

10,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

92. โครงการนมัสการพระ
ธาตุเมืองลีศรีน้ าอูน 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

การจัด
โครงการ
นมัสการพระ
ธาตุเมืองลีศรี
น้ าอูน 

10,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

93. โครงการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
พิธีกรรมท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และพิธีกรรม
ท้องถิ่น 
 
 

10,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในชุมชน 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

94. โครงการส่งเสริมการ
เขียนภาษาล้านนา 

เพ่ือสืบสาน
อนุรักษ์ภาษา
ล้านนา 

สนับสนุนการ
จัดโครงการ
ส่งเสริมการ
เขียนภาษา
ล้านนา 
 

10,000.00 
 
 
 

ภาษาล้านนา
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

ภาษาล้านนา
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๒๕ 
 

95. โครงการสืบค้น
ประวัติต าบลเมืองลี
และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต าบล
เมืองลี 

เพ่ือให้
ประชาชน
ทั่วไปเด็กและ
เยาวชนได้รู้ถึง
ประวัติต าบล
เมืองลี 

การจัด
โครงการ
สืบค้นประวัติ
ต าบลเมืองลี 

5,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ทั่วไปเด็กและ
เยาวชนได้รู้ถึง
ประวัติต าบล
เมืองลี 

ประชาชนทั่วไป
เด็กและเยาวชน
ได้รู้ถึงประวัติ
ต าบลเมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

96. โครงการถ่ายทอด
ความรู้และสืบสาน
พิธีกรรมพ้ืนบ้าน 

เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ในด้าน
พิธีกรรม
พ้ืนบ้าน 

การจัด
โครงการ
ถ่ายทอด
ความรู้และสืบ
สานพิธีกรรม
พ้ืนบ้าน 

20,000.00 
 
 
 

พิธีกรรม
พ้ืนบ้านได้รับ
การสืบทอด 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

97. โครงการขุดบ่อก าจัด
ขยะ 

เพ่ือสร้าง
จิตส านึก
เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 

การขุดบ่อเพ่ือ
ก าจัดขยะ 

10,000.00 
 
 
 

ขยะได้รับการ
ก าจัด 

สิ่งแวดล้อม ป่า
ไม้ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

98. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง เตาเผาขยะ 

เพ่ือดูแลให้
สิ่งแวดล้อม ดี
ขึ้น 

การก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
เตาเผาขยะ 

35,000.00 
 
 
 

ขยะได้รับการ
ก าจัด ท าลาย 

สิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง และ
ดูแลรักษา 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

99. โครงการบริหาร
จัดการขยะภาค
ครัวเรือน 

เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมให้
ดีขึ้น 

การจัด
โครงการให้
ความรู้ในการ
จัดการขยะ 

20,000.00 
 
 
 

ขยะได้รับการ
ก าจัด ท าลาย 

สิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง และ
ดูแลรักษา 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

100. โครงการจัดท าแผนที่
แนวเขตต าบลเมืองลี 

เพ่ือจัดท าแผน
ที่แนวเขต
ต าบล 

การจัดท าแผน
ที่แนวเขต
ต าบลเมืองลี 

50,000.00 
  
  
  

ต าบลเมืองลี
สามารถจัดท า
แผนที่แนวเขต
ได้ 

สามารถจัดท า
แผนที่แนวเขต
ต าบล 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

101. โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานตามแนว
พระราชด าริบ้านน้ า
อูน 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม
โครงการของ
หมู่บ้าน ปิด
ทองหลังพระ 

การสนับสนุน
งบประมาณ 

10,000.00 ประชาชน
ได้รับการ
สนับสนุน
โครงการ 

โครงการของ
หมู่บ้าน ปิด
ทองหลังพระ 
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

102. โครงการรณรงค์ลด
การใช้สารเคมีในภาค
เกษตร 

เพ่ือรณรงค์ลด
การใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร 

การรณรงค์ลด
การใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร 

10,000.00 
 
 
 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

ประชาชนลด
การใช้สารเคมี
ในภาค
การเกษตร 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

103. โครงการท านา
ขั้นบันได 

เพ่ือป้องกัน
หน้าดิน ดิน
โคลนถล่มได้ 

การจัด
โครงการท านา
ขั้นบันได 

10,000.00 
 
 
 

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดิน ดินโคลน
ถล่มได้ 

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดิน ดินโคลน
ถล่มได้ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

104. โครงการบวชป่า เพ่ืออนุรักษ์ 
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

การจัด
โครงการปลูก
ป่า 

5,000.00 
 
 
 

ป่าไม้ได้รับการ
ดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อม 
ป่าไม้ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

105. โครงการปลูกป่าสาม
อย่างเพ่ือประโยชน์สี่
อย่าง 

เพ่ืออนุรักษ์ 
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริม
การปลูกป่า
สามอย่างเพ่ือ
ประโยชน์สี่
อย่าง 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

ป่าไม้ 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม 
ป่าไม้ได้รับการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๒๗ 
 

106. โครงการกลุ่มฮักเมือง
ลีรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง ดูแล
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

การจัด
โครงการกลุ่ม
ฮักเมืองลีรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

40,000.00 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมใน
ต าบลเมืองลี
ได้รับการ
พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
พัฒนา
ปรับปรุง และ
ดูแลรักษา 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

107. โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 
(อส.ปฟ) 

เพ่ือป้องกัน
และแก้ปัญหา
ไฟป่า 

การจัด
ฝึกอบรม
เครือข่าย
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 
(อส.ปฟ) 

10,000.00 
 
 
 

สามารถ
แก้ปัญหาได้
ทันที ที่เกิดไฟ
ป่า 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

108. โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและ
แก้ปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

เพ่ือรณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
การป้องกัน
และแก้ปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

5,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับความรู้
ในการ
แก้ปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

109. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควัน 

เพ่ือป้องกันไฟ
ป่าและแก้ไข
ปัญหาหมอก
ควัน 

การจัด
โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
หมอกควัน 

10,000.00 
 
 
 

ป่าไม้ได้รับการ
ดูแลรักษา 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

110. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก 

เพ่ือป้องกัน
หน้าดิน ดิน
โคลนถล่มได้ 

จัดการส่งเสริม
การปลูกหญ้า
แฝก 

10,000.00 
 
 
 

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดิน ดินโคลน
ถล่มได้ 

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดิน ดินโคลน
ถล่มได้ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

111. โครงการด าเนินการ
ตามแนวพระราชด าริ
และพระราชเสาวนีย์ 

เพ่ือให้
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
พัฒนา
ปรับปรุง และ
ดูแลรักษา 

การด าเนินการ
ตามแนว
พระราชด าริ
และพระราช
เสาวนีย์ 

20,000.00 
 
 
 

สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
พัฒนา 

สิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
พัฒนา
ปรับปรุง และ
ดูแลรักษา 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

112. โครงการบริหารจัดการ
ด้านระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

เพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมการ
ด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

20,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลทางด้าน
สุขภาพ 

ประชาชน
ได้รับการดูแล
ทางด้าน
สุขภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

113. โครงการจัดซื้อ
น้ ามันหล่อลื่น น้ ามัน
เชื่อเพลิง    ก๊าชหุงต้ม 

เพ่ือให้งานของ 
อบต. เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดซื้อ
น้ ามันหล่อลื่น 
น้ ามันเชื่อเพลิง 
ก๊าชหุงต้ม 

300,000.00 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของ
ยานพาหนะ 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของ
ยานพาหนะ 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

114. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานคลัง 

เพ่ือปกครอง
สถาบันอัน
ส าคัญของชาติ 

การจัดกิจกรรม
เพ่ือปกป้อง
สถาบันส าคัญ
ของชาติ 

30,000.00 
 
 
 

ประชาชนได้
เห็นถึง
ความส าคัญ
ของสถาบัน
ส าคัญของ
ชาติ 

ประชาชนได้
เห็นถึง
ความส าคัญ
ของสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

115. โครงการจัดท า
ประกันภัยรถยนต์และ
จักรยานยนต์ 

เพ่ือจัดท า
ประกันรถยนต์
และ
รถจักรยานยนต์ 

การจัดท า
ประกันภัย
รถยนต์และ
จักรยานยนต์ 

40,000.00 
 
 
 

การคุ้มครอง
ยานพาหนะ
ขององค์กร 

ยานพาหนะ
ขององค์กร
ได้รับการ
คุ้มครอง 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

116. จ้างเหมาองค์กรเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

เพ่ือส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับการบริการ
ของ องค์กร 

การจ้างเหมา
องค์กรเพ่ือ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

20,000.00 
 
 
 

การส ารวจ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

การส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้รับการบริการ
ของ องค์กร 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

117. จัดซื้อคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

เพ่ือเพ่ิมประ
สิทธภาพการ
ท างานดีข้ึน 

จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ โน๊ต
บุค 

21,000.00 
 
 
 

ประสิทธิภาพ
การท างานดี
ขึ้น 

การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

118. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED      
(แบบสี) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED (แบบสี) 
 

12,000.00 
 
 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 



๒๙ 
 

119. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน 

5,000.00 
 
 
 

การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

120. จัดซื้อรถเข็น
อเนกประสงค์ 

เพู่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถเข็น
อเนกประสงค์ 

5,000.00 
 
 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

121. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ เพู่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟ 

14,000.00 
 
 
 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของย
อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

122. จัดซื้อชุดดับเพลิง เพ่ือเสริมสร้าง
ความปลอดภัย
ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดดับเพลิง 35,000.00 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และมี
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

123. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED 
(แบบ ขาว-ด า) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED (แบบ 
ขาว-ด า) 

3,300.00 
 
 
 

การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

124. จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (ตั้งโต๊ะ) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
ส านักงาน (ตั้ง
โต๊ะ) 

16,000.00 
 
 
 

การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

การปฏิบัติ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

125. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

112,000.00 
 
 
 

การท างานมี
ประสิทธิภาพ
ที่ด ี

การท างานมี
ประสิทธิภาพดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
อบต.เมือง
ลี 

126. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

28,000.00 
 
 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.เมือง
ลี 



๓๐ 
 

127. จัดซื้อสว่านไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 5,800.00 
 
 
 

การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

การท างานมี
ประสิทธิภาพดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.เมือง
ลี 

128. จัดซื้อ รอก (ส าหรับ
ดึง) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ รอก 
(ส าหรับดึง) 

16,000.00 
 
 
 

การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

การท างานมี
ประสิทธิภาพดี
ขึ้น 

กองช่าง 
อบต.เมือง
ลี 

129. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า 

9,500.00 
 
 
 

การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

130. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากร 

เพ่ือพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
ของบุคลากร 

การฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากร 

250,000.00 
 
 
 

บุคลากร
ได้รับความรู้
และเพ่ิม
ศักยภาพของ
ตัวเอง 

บุคลากรได้รับ
ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพของ
ตัวเอง 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

131. โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ ส.อบต. 

เพ่ือจัดการ
เลือกตั้ง
ผู้บริหารและส.
อบต. 

การจักการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
และ ส.อบต. 

400,000.00 
 
 
 

เกิดการ
เลือกตั้ง 

ได้ผู้บริหาร
และ ส.อบต. 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

132. โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา 

จัดการศึกษาดู
งานบุคลากรทาง
การศึกษา 

50,000.00 
 
 
 

บุคลากร
ได้รับความรู้
และเพ่ิม
ศักยภาพของ
ตัวเอง 

บุคลากรได้รับ
ความรู้และเพ่ิม
ศักยภาพของ
ตัวเอง 

กอง
การศึกษาฯ 
อบต.เมือง
ลี 

133. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

การจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี 

94,000.00 
 
 
 

ประสิทธภาพ
การท างานดี
ขึ้น 

การปฏิบัติงาน
ในส านักงาน
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักปลัด 
อบต.เมือง
ลี 

134. โครงการอบรม
ผู้ปกครอง ครู,ผู้ช่วยครู
,ผู้ดูแลเด็ก ศพด. 

เพ่ือให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง 
ครู,ผู้ช่วยคร,ู
ผู้ดูแลเด็ก 
ศพด. 
 

การจัดการ
ฝึกอบรม
ผู้ปกครอง ครู,
ผู้ช่วยคร,ูผู้ดูแล
เด็ก ศพด. 

20,000.00 
 
 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้ 

ผู้ปกครอง ครู,
ผู้ช่วยคร,ูผู้ดูแล
เด็ก ศพด.
ได้รับความรู้ 

กอง
การศึกษาฯ 
อบต.เมือง
ลี 



๓๑ 
 

135. โครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานคลัง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรงาน
คลัง 

การฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพงาน
คลัง 

30,000.00 
 
 
 

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ทางด้านงาน
คลัง 

สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรงาน
คลัง 

กองคลัง 
อบต.เมือง
ลี 

136. โครงการให้บริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษี 

การ
ประชาสัมพันธ์ 
อบต.เคลื่อนที่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเสียภาษี 

10,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับความรู้
เรื่องภาษี
มากขึ้น 

ประชาชนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเสียภาษี 

กองคลัง 
อบต.เมือง
ลี 

แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

137. โครงการติดตั้งราว
กันอันตราย 

เพ่ือป้องกัน
อันตรายบนท้อง
ถนน 

การติดตั้งราว
กันอันตราย 

300,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
อบต.เมืองลี 

138. จัดซื้อหัวฉีด
ดับเพลิง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อหัวฉีด
ดับเพลิง 

30,000.00 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
ที่ดีข้ึน 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

139. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพ่ือเก็บรักษา
เอกสาร ที่ส าคัญ 

จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 

30,000.00 
 
 
 

เอกสารส าคัญ
ได้รับการเก็บ
รักษา 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

140. จัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุ ชนิดมือถือ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องรับ
ส่งวิทยุ ชนิดมือ
ถือ 

24,000.00 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
ที่ดีข้ึน 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

141. จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตัด
ถ่าง 

200,000.00 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
ที่ดีข้ึน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๓๒ 
 

142. จัดซื้อเลื่อยยนต์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ 33,000.00 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
ที่ดีข้ึน 

การท างานมี
ประสิทธิภาพดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

143. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

เพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

การตั้งด่าน
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล 

20,000.00 
 
 
 

การเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

144. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายผล
เรือน 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับ อป
พร. 

การจัดการ
ฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
ผลเรือน 

100,000.00 
 
 
 

อปพร.ได้รับ
ความรู้ และ
สามารถ
ปฏิบัติใน
สถานการณ์
จริงได้ 

อปพร.ได้รับ
ความรู้จาการ
ฝึกอบรม 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

145. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือป้องกัน 
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

การสนับสนุน
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

100,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

146. จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (ตั้งโต๊ะ) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (ตั้งโต๊ะ) 

16,000.00 
  
  

 

การ
ปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง อบต.
เมืองลี 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

147. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับผัง
เมือง 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับผัง
เมืองส าหรับ
บุคลากร 

การจัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับผัง
เมือง 

2,000.00 
 
 
 

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา 

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพให้
สูงขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

148. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กร 
โดยใช้หลัก 
ธรรมมาภิบาล 

เพ่ือส่งเสริม
การบริหาร
จัดการโดยใช้
หลัก 
ธรรมภิบาล 

การสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล 

5,000.00 
 
 
 

เกิดการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

องค์กรได้มี
การบริหาร
จัดการโดยใช้
หลักธรรมภิ
บาล 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

149. โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ประชาชน 

เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
บริการ 

การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

5,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่ดี 

ได้รับการ
พัฒนาระบบ
การบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

150. โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและ 
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับทราบ
ข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี 

50,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับความรู้ 

ประชาชนได้
รับทราบ
ข่าวสารและ
กิจกรรม
ต่างๆของ 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

151. โครงการจัดท า 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
องค์กร 

การจัดท าแผน 
ที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000.00 
 
 
 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
จัดเก็บรายได้ 

สามารถ
จัดเก็บภาษี
ได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองคลัง 
อบต.เมืองลี 

152. ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลเมืองลี 

เพ่ือให้
ประชาชนได้
เรียนรู้
การเกษตร 

การจัดตั้งศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลเมืองลี 

10,000.00 
 
 
 

เกษตรกร
ได้รับความรู้ 

ประชาชนได้
เรียนรู้
การเกษตร 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

153. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตรี
ต าบลเมืองลี 

เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกัน 

การฝึกอบรมให้
ความรู้กับผู้น าใน
พ้ืนที่ต าบลเมืองลี 

20,000.00 
 
 
 

ผู้น าได้รับ
ความรับ
ความรู้ใน
ด้านต่างๆ 

ผู้น าเกิดความ
สามัคคีในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกัน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๓๔ 
 

154. โครงการ อบต.
สัญจร 

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

การจัดโครงการ 
อบต.สัญจร 

10,000.00 
 
 
 

ประชาชนได้
ให้ความ
ร่วมมือใน
การเสนอ
ปัญหาเพื่อ
น ามาพัฒนา
ชุมชน 

ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

155. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือใช้แผนเป็น
กรอบและ
แนวทางในการ
บริหารจัดการ 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

25,000.00 
 
 
 

ประชาชน
เสนอปัญหา
เพ่ือการ
จัดท า
แผนพัฒนา
ต าบล 

สามารถ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตรง
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

156. โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
และประชาธิปไตย 

เพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้แก่
บุคลากร 

การจัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
และประชาธิปไตย 

10,000.00 
 
 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ได้รับความรู้ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

157. โครงการจัดเวที
ประชาคมและ
ประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

เพ่ือจัดให้มีการ
ประชาคมใน
การพิจารณา
เรื่องต่างๆ 

การจัดเวทีประชาคม
และประชาพิจารณ์
รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

10,000.00 
 
 
 

ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ 

ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

158. โครงการประกวด
หมู่บ้านบริหาร
จัดการดีเด่น 

เพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี
ในชุมชน 

การจัดการประกวด
หมู่บ้านบริหาร
จัดการดีเด่น 

50,000.00 
 
 
 

เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน 

เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

159. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด้านบัญชี
และพัสดุ 

เพ่ือส่งเสริม
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

การจัดการฝึกอบรม
อาชีพในชุมชน 

20,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
ทางด้าน
อาชีพ 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริม
ทางด้าน
อาชีพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
 



๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

160. โครงการแก้ไข 
ปัญหาที่ดินท ากิน
และท่ีอยู่อาศัย  
(จับพิกัดรายแปลง) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีเอกสารสิทธิ 
ในที่ดินท ากิน 
ของตนเอง 

การแก้ปัญหา
ที่ดินท ากิน
และท่ีอยู่อาศัย 
(จับพิกัดราย
แปลง) 

20,000.00 ประชาชนได้มี
การเอกสาร
สิทธิ 

ประชาชนได้มี
เอกสารสิทธิ 
ในที่ดินท ากิน
ของตนเอง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

161. โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้ า ป่า 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การจัด
โครงการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ดิน 
น้ า ป่า 

100,000.00 ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้รับ
การดูแลและ
พัฒนา 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติได้ 
รับการดูแล 
และพัฒนา 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

1.2.2 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561) แบบ ผด.02 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพ่ืออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

30,000.00 การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
ในพ้ืนที่ 

พันธุพืชใน
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

2. โครงการศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรกรรม
ผสมผสานตามแนวทาง
พระราชด าริ 

เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

การจัดโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้
เกษตร
ผสมผสาน 

20,000.00 
 
 
 

เกษตรกร
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
เกษตร
ผสมผสาน 

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

3. โครงการสนับสนุน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
ขยายผลโครงการหลวง
ในพ้ืนที่ต าบลเมืองลี 

เพ่ือสนับสนุน
การด าเนิน
โครงการของ
โครงการขยาย
ผลโครงการ
หลวง 

ด าเนินการ
สนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ
ของโครงการ
ขยายผล
โครงการหลวง 

10,000.00 
 
 
 

โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูง
ขยายผล
โครงการหลวง
ในพ้ืนที่ต าบล
เมืองลี ได้รับ
การสนับสนุน 

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนิน
โครงการของ
โครงการขยาย
ผลโครงการ
หลวง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

4. โครงการขยายผล
โครงการปิดทองหลัง
พระสืบสานแนว
พระราชด าริ บ้านน้ า
อูน 

เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

โครงการ
สนับสนุน
โครงการปิดทอง
หลังพระสืบสาน
แนว
พระราชด าริ 
บ้านน้ าอูน 

30,000.00 
 
 
 

โครงการขยาย
ผลโครงการ
ปิดทองหลัง
พระสืบสาน
แนว
พระราชด าริ 
บ้านน้ าอูน 
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินการ
ตามแนวทาง
พระราชด าริ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

5. โครงการส่งเสริม
กิจการสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข
มูลฐาน 

กลุ่ม อสม.ทุก
หมู่บ้านได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

105,000.00 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชน
ต าบลเมืองลี
ได้รับการดูแล
เรื่องสุขภาพ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

6. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชมรม อสม.
ต าบลเมืองลี 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม อส
ม.ต าบลเมืองลี 

การส่งเสริม
กิจกรรมให้กับ
ชมรม อสม.
ต าบลเมืองลี 

20,000.00 
 
 
 

การจัด
กิจกรรม  
อสม. 

ชมรม อสม.
เกิดความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

7. โครงการตาม
พระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
การด าเนินงาน
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดนาราบวิทยา 

เพ่ือสนองงาน
โครงการตาม
พระราชด าริ 

การสนับสนุน
โครงการตาม
พระราชด าริ 

20,000.00 
  
  
  

โรงเรียนปริยัติ
ธรรมวัดนา
ราบได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

โรงเรียนปริยัติ
ธรรมวัดนา
ราบได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
การศึกษา
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

8. โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติ
สมเด็จ
พระเทพฯ 

การสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
บรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

5,000.00 
 
 
 

ได้รับการส่งเสริม
การอุปสมบท
พระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อนฯ 

สามารถเป็น
การสืบสาน
และสืบทอด
กิจกรรมงาน
ประเพณี 

กอง
การศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 



๓๘ 
 

9. โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอนาหมื่น 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

การจัดโครงการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอ าเภอนา
หมื่น 

5,000.00 
 
 
 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

10. โครงการสนับสนุน
ศูนย์รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร จัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอนา
หมื่นและศูนย์
ประสานฯ 

เพ่ือปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ระดับ
อ าเภอ 

การอุดหนุนศูนย์
รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร จัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอนา
หมื่นและศูนย์
ประสานฯ 

35,000.00 
  

 
  

ข้อมูล
ข่าวสาร
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ข้อมูลข่าวสาร
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

11. โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน ขั้น
พ้ืนฐานต้านภัยยา
เสพติด เทิดไท้องค์
ราชัน จ.น่าน 

เพ่ือส่งเสริมการ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

การจัดการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน ขั้น
พ้ืนฐานต้านภัยยา
เสพติด เทิดไท้องค์
ราชัน จ.น่าน 

20,000.00 
 

  
  

เกิดความ
เข้มแข็งใน
ชุมชน 

เกิดความ
เข้มแข็งใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

12. โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 34 

เพ่ือส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 34 

สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 
34 

30,000.00 
  
  
  

อุดหนุนการ
กีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

ส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชน
แห่งชาติครั้งท่ี 
34 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 

1.2.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561) แบบ ผด.03 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

1. โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีเมืองลี-ปิง
หลวง 

เพ่ือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ต าบลเมืองลี 

การจัดโครงการ
แข่งขันกีฬา
ประเพณีเมืองลี-
ปิงหลวง 

40,000.00 
 
 
 

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนทั้ง
สองต าบลได้
ผสานความ
สามัคคี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

2. โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุอ าเภอนา
หมื่น 

เพ่ือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุ 

การจัดการ
แข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุอ าเภอ
นาหมื่น 

40,000.00 
 
 
 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรม
กีฬา 

ผู้สูงอายุได้
ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้าง
สุขภาพให้
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

1.2.4 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (พ.ศ.2561) บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.08 

ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและ
เวลาที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

1. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ี
ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 

10,000.00 
กองคลัง อบต.
เมืองลี 

2. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 
1 เครื่อง 

16,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

3. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คของส านักปลัด 
จ านวน 1 เครื่อง 

21,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

4. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 5,500.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

5. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

17,000.00 
กองคลัง อบต.
เมืองลี 

6. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ชุดดับเพลิง 35,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

7. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงานและ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ พัดลมโคจร 
จ านวน 10 เครื่อง 

10,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

8. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแสกน 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,100.00 
กองคลัง อบต.
เมืองลี 

9. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เครื่องส ารองไฟ 15,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 



๔๑ 
 

10. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงานและ
ประมวลผลงาน
ช่าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) ของ
กองช่างอบต.เมืองลี 

16,000.00 
กองช่าง อบต.
เมืองลี 

11. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี 

15,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

12. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 30,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

13. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน (ตั้งโต๊ะ) 

16,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

14. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

5,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

15. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เก้าอ้ีส านักงาน 10,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

16. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

รถเข็นอเนกประสงค์ 5,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

17. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้น
เตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

10,000.00 
กองคลัง อบต.
เมืองลี 

18. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงานและ
ประมวลผลงาน
คลัง 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 
1 เครื่อง 

16,000.00 
กองคลัง อบต.
เมืองลี 

19. 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร
ส านักงาน จ านวน 2 ตู้ 

11,000.00 
กองคลัง อบต.
เมืองลี 



๔๒ 
 

20. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงานกอง
การศึกษา 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16,000.00 
กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

21. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือความสะดวก
ในการ
ปฏิบัติงานและ
การขนส่ง
เดินทางในพ้ืนที่ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถ
มอเตอร์ไซต์ ของส านักปลัด 
จ านวน 1 คัน 

40,000.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

22. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

เก้าอ้ีท างาน 1 ตัว 2,500.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

23. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 ตู้ 5,500.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

24. 
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าบ ารุงรักษา
ปละปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ส านักงานและ
ดูแลรักษา
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

เครื่องฉีดน ้าแรงดันสูง 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

25. 
แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เลื่อยยนต์ 35,000.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

26. 
แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

หัวฉีดดับเพลิง 35,000.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

27. 
แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย
ในการรักษา
อุปกรณ์ต่างๆ 
 

ตู้เก็บเอกสาร 30,000.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

28. 
แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การติดต่อสื่อสาร 
 

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 24,000.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 



๔๓ 
 

29. 
แผนงานงาน
รักษาความสงบ 

ครุภัณฑ์อ่ิน 
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดถ่าง 200,000.00 
ส านักปลัด. อบต
เมืองลี 

30. 
แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศใน
การท างาน 

เครื่องปรับอากาศ 120,000.00 
กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

31. 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศใน
การท างาน 

เครื่องปรับอากาศ 30,000.00 
กองช่าง อบต.
เมืองลี 

32. 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

สว่านไฟฟ้า 6,000.00 
กองช่าง อบต.
เมืองลี 

33. 
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

รอก ดึง 20,000.00 
กองช่าง อบต.
เมืองลี 

34. 
แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ้า 10,000.00 
ส านักปลัด อบต.
เมืองลี 

รวม 848,600.00 
  

 
๑.๓. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตารางที่ ๑ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

     1. 1 แผนงานเคหะและชุมชน 4 360,000.00 

     1. 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 15,398,000.00 

รวมทั้งสิ้น 18 15,758,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  

     2. 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 295,000.00 

     2. 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 2,560,000.00 

     2. 3 แผนงานการเกษตร 8 1,002,600.00 

รวมทั้งสิ้น 18 3,857,600.00 



๔๔ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  

     3. 1 แผนงานการศึกษา 20 1,929,020.00 

     3. 2 แผนงานสาธารณสุข 18 525,000.00 

     3. 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 1,623,000.00 

     3. 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 100,000.00 

     3. 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 1,055,000.00 

รวมทั้งสิ้น 62 5,232,020.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

     4. 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21 273,000.00 

รวมทั้งสิ้น 21 273,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

     5. 1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 65,000.00 

     5. 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000.00 

     5. 3 แผนงานการเกษตร 11 140,000.00 

รวมทั้งสิ้น 15 255,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
  

     6. 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 30 1,639,600.00 

     6. 2 แผนงานงานรักษาความสงบ 9 837,000.00 

     6. 3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 16,000.00 

     6. 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 287,000.00 

     6. 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 110,000.00 

รวมทั้งสิ้น 57 2,889,600.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า 
  

     7. 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 120,000.00 

รวมทั้งสิ้น 2 120,000.00 

รวมทั้งหมด 193 28,385,220.00 

 
  จากตารางที่ 1 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561          
จะทราบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 18 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 18 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 62 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 21 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 15 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มี 57 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 7 
มี 2 โครงการ รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 193 โครงการ 



๔๕ 
 

  ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ตารางที่ ๒  
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

ที่ได้รับอนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 18 10 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 18 13 5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 62 40 22 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

21 10 11 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 5 10 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ 57 49 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า 2 1 1 

รวม 193 128 65 

           
จากตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี       

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 18 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 10 โครงการ 
และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 8 โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 18 โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 13 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 5 โครงการ            
, ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 62 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 40 โครงการ และไม่ได้
อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 22 โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 21 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณใน
ข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 10 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 11 โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 5 
จ านวน 15 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 5 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 
61 จ านวน 10 โครงการ  ,  ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน 57 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 
จ านวน 49 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 8 โครงการ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 จ านวน 2 
โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 1 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 
1 โครงการ รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 193 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 128 โครงการ 
และไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ านวน 65 โครงการ 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

     1.4  จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 61 

โครงการ ก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 4 40 6 60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

13 5 38.46 8 61.53 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 40 22 55 18 45 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 9 90 1 10 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 5 100 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

49 25 51.02 24 48.97 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธี
ชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 1 1 100 0 0 

รวม 128 71 55.46 57 44.53 

 
    บทสรุป 
 ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 128 โครงการ ได้ด าเนินการไปแล้ว 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.46 และยังไม่ได้
ด าเนินการ 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.53 ยุทธศาสตร์ที่ได้ด าเนินการมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า ด าเนินการทั้งหมด 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 100 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46  

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

๑.๕ การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 ไปปฏิบัติ จ าแนกรายโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 

โครงการพัฒนา หน่วย จ านวนเงิน 
ผลการด าเนินการ ที่ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ด าเนินการจริง 

    (บาท) 
๑. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ     
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

100,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

    
2.โครงการก่อสร้างถนนสายนาทะนุง - สายนาคา -       
น้ าแขว่ง 

กองช่าง อบต.
เมืองลี 

3,240,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

3.โครงการขุดดินตะกอนเปิดทางระบายน ้า หมู่ 2 
กองช่าง อบต.

เมืองลี 
38,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

4.โครงการต่อเติมอาคารส านักงานบริเวณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี 

กองคลัง อบต.
เมืองลี 

10,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

1.โครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสาน    
แนวพระราชด าริ บ้านน้ าอูน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการตลอดปี 

2 .โค ร งก ารส นั บ ส นุ น ระบ บ เก ษ ต รก รรม ยั่ งยื น      
(กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

792,600 ด าเนินการตลอดปี 

3.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพส าหรับประชาชน ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

35,000 ด าเนินการตลอดปี 

4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลเมืองลี ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

18,675 ด าเนินการตลอดปี 

5.โครงการตลาดประชารัฐ ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

9,999 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการจัดซื้ อสื่ อสารการเรียนรู้ ก ารสอนและ          
วัสดุอุปกรณ์ ศพด. 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

64,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบลเมืองลี กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

12,255 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 .โค รงการต ามพ ระราชด าริ ใน สม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การด าเนินงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด. กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

6,988 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สปสช.) ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ 
และตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

12,700 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

2,670,000 ด าเนินการตลอดปี 

9.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

1,200,000 ด าเนินการตลอดปี 

10.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

36,000 ด าเนินการตลอดปี 

11.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการตลอดปี 

12.โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

42,697.20 ด าเนินการตลอดปี 

14.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

100,800 ด าเนินการตลอดปี 

15.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

478,000 ด าเนินการตลอดปี 



๔๙ 
 

16.โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

264,160 ด าเนินการตลอดปี 

17.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเมืองลี ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

6,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

19.โครงการส่งเสริมจิตส านึกในการอ่าน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 0 .โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม กิ จ ก ร รม เย าว ช น รุ่ น ให ม่                
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

21.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ    
สุนัขบ้า 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22.อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข     
หมู่ 1-7 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

140,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

1.โครงการม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง (รดน้ าด าหัว – บายศรี      
สู่ขวัญผู้สูงอายุ) 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

45,000 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการจัดงานประเพณีไหว้สาผาช้าง กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

8,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ก าลังด าเนินการ 

5.โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน้ าอูน กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอนาหมื่น กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7 .โครงการบ รรพชาอุปสมบทพระภิ กษุ ส าม เณ ร           
ภาคฤดูร้อนฯ 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8.โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง 
 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

10,000 ก าลังด าเนินการ 

9.โครงการสืบค้นประวัติต าบลเมืองลีและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต าบลเมืองลี 

กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

5,000 ก าลังด าเนินการ 



๕๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

1 .โครงการด า เนิ นการตามแนวพระราชด าริและ           
พระราชเสาวนีย์ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ด าเนินการตลอดปี 

2.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ด าเนินการตลอดปี 

3.โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
(อส.ปฟ) 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชด าริ
บ้านน้ าอูน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการตลอดปี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ด าเนินการตลอดปี 

3.ค่าใช้ จ่ ายในการด าเนินการป้ องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

100,000 ด าเนินการตลอดปี 

4.โครงการ อบต.สัญจร ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการตลอดปี 

5.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ    
การปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

250,000 ด าเนินการตลอดปี 

6 .โครงการจั ดซื้ อน้ ามั นหล่ อลื่ น  น้ ามั น เชื่ อ เพลิ ง             
ก็าชหุงต้ม 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

300,000 ด าเนินการตลอดปี 

7.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

25,000 ด าเนินการตลอดปี 



๕๑ 
 

8.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9.โครงการจัดเวทีประชาคมและประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

10,000 ด าเนินการตลอดปี 

10.จ้างเหมาองค์กรเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

20,000 ด าเนินการตลอดปี 

11.โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

94,000 ด าเนินการตลอดปี 

12.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

21,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED (แบบสี) ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

12,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14.จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

14,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15.จัดซื้อชุดดับเพลิง ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

35,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

16 .จัดซื้ อ เครื่องพิม พ์ชนิ ด เล เซอร์  หรือชนิ ด  LED        
(แบบ ขาว-ด า) 

ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

3,300 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน (ตั้งโต๊ะ) ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

16,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน (ตั้งโต๊ะ) กองคลัง      
อบต.เมืองลี 

16,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

19.จัดซื้อเลื่อยยนต์ ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

33,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

20.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ 
อบต.เมืองลี 

112,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

21.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองช่าง     
อบต.เมืองลี 

28,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22.จัดซื้อสว่านไฟฟ้า กองช่าง     
อบต.เมืองลี 

5,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

23.จัดซื้อ รอก (ส าหรับดึง) กองช่าง     
อบต.เมืองลี 

16,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

24.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

9,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

25.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

5,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



๕๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

1.โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า ส านักปลัด 
อบต.เมืองลี 

100,000 ด าเนินการตลอดปี 

 



๕๓ 
 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2561 เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 17 85 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 50 76.92 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  10 8 80.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 7 70.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 7 70.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 80.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80.00 
 3.8 แผนงาน       5 3 60.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 2 40.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 2 40.00 

รวมคะแนน 100 79 79 
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด 17 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คิดเป็นร้อยละ 17 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
             ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากแห่งข้อมูลของทางราชการ
ที่สามารถเชื่อถือได้อีกท้ังยังเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน น ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนต่ าสุด 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ76.92 
ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 12 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็น
เช่นนั้นเพราะด้วยของจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองลีที่ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานจึงท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
                 
 
 
 



๕๔ 
 

  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองล ี

   

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 66.66 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1 50 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 50 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 100 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

3 3 100 

 รวม 20 16 80 
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  1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ       

  

2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 1 50 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน 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 พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 

  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

1 1 100 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 1 50 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรปุสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1 50 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100 

รวม 15 10 66.66 
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   1.4  ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได้ 
3 ยุทธศาสตร์       

  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีสอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8 80 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

10 8 80 

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

10 8 80 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 

  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3 60 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4 80 
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3.8 แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 3 60 

  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 3 60 

3.10 ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

5 2 40 

รวม 65 48 73.85 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2561 เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7 70 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 6 60 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 7 70 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 47 78.33 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

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

5 4 80 

 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 3 60 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  4 4 80 
รวมคะแนน  100 75 75 

   
  1) พบว่าประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
คะแนนในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 8 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/
เหตุผล เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีน าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาชุมชนมาเป็นกรอบหลักในการ
ก าหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่จึงสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ได้คะแนนต่ าสุด           
6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและ
คิดเป็นร้อยละ 6 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากจ านวนโครงการหรือผลผลิตไม่เป็นตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้มากเท่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีจะน ามาพัฒนาต่อไป 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  193 โครงการ ได้คะแนน                  
4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  จากจ านวนโครงการทั้งหมด 193 โครงการ              
ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 จ านวน  128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.46 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ห้วงปี พ.ศ.2561 
 
   
 



๕๙ 
 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่ างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 6 60 มีการวิเคราะห์
ศักยภาพ 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม         

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้ Swot Analysis 

รวม 10 6 60  
   
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏบิตัิ

ในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

5 3 60 มีการควบคุมในเชิง
ปริมาณ เพ่ือทราบ
จ านวนโครงการที่
บรรลุตามเป้าหมาย
หรือไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพ่ือใช้
อธิบายถึงหลักการ
มีประสิทธิภาพของ
การพัฒนา 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 80 มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบ 

รวม 10 7 70  
 
   



๖๐ 
 

  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อ ไม่ และ เป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ห รื อ ไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

5 4 80 มีการประเมิน
ประสิทธิผลโดยการ
สอบถามถึงผลการ

ด าเนินการของ
โครงการต่างๆ 

สนองความต้องการ
ของประชาชน      

ในพ้ืนที่มากน้อย
เพียงใด 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 3 60 มีการวิเคราะห์
ผลกระทบ 

รวม 10 7 70  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลีในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
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) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 

5 4 80 มีการวิเคราะห์
แผนงาน งานต่าง
โดยใช้ SWOT 

Analysis 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80 ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์แผนงาน
ให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน        

หลักประชารัฐ และ
หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
รวม 10 8 80  

 
      2.6 โครงการพัฒนา 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน คะแนน ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

เต็ม ที่ได้ 

5 โครงการพัฒนา       

  

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

5 4 80 
มี ก า รก าหนดชื่ อ
โครงการที่ชัดเจน 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 



๖๒ 
 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

5 4 80 

ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของ
แต่ละโครงการ

ชัดเจน 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 4 80 - 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวน
เท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

 
 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง 
(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

60 
 
 
 

มีการก าหนดโครงที่
มุ่งเน้นการพัฒนาที่

อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง 

ยั่งยืน 
 

 
 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 4 80 เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
โครงการสอดคล้อง
กั บ แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12  



๖๓ 
 

 

 (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(4) ยึดเปา้หมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลกัการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพ่ือ
สร้างสังคมสงูวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสงัคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธภิาพ 

   

ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  
20ปี 

 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 60 

มี ก า ร ก า ห น ด
โ ค ร งก า ร ในการ
พัฒนา เศรษฐกิ จ
ด้วยเทคโนโลยี  ,
นวัตกรรมค่อยข้าง
น้อย 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 3 60 

แ ผ น พั ฒ น า ข อ ง
องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล เ มื อ ง ลี น า
ยุทธศาสตร์จังหวัด
มาก าหนดแผนงาน
โครงการ 

 



๖๔ 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต ้

5 3 60 

มีการด าเนิน
โครงการตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้ชาวบ้าน

สามารถมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนนิการเองหรือ
ร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

5 2 40 - 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณการประมาณการราคา 
เพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 

5 4 80 
มีการด า เนินการ
ถูกต้องสอดคล้อง
ตามวิธีงบประมาณ 

 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการก าหนด
ดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผลใช้บอก
ประสิทธิภาพได้ เช่น การก าหนดความพึง
พอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ  
 

5 4 80 

มีการก าหนด KPI 
ของแต่ละโครงการ

เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพของ

โครงการ 



๖๕ 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

5 4 80 - 

 รวม 60 42 70   
 
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ๓.๑ จ านวนแบบสอบถาม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีได้จัดท าแบบสอบถามทั้งหมด 140 ชุด โดยท าการแจกแบบสอบถามให้
หมู่บ้านละ 2๐ ชุด ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน สามารถจัดเก็บแบบสอบถามโดยแยกตามรายชื่อหมู่บ้านได้ดังนี้ 
 
      ตารางท่ี ๑ ตารางการจัดเก็บแบบสอบถาม 
 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

จ านวนแบบสอบถามที่
เก็บได้ 

จ านวนแบบสอบถามที่
เสียหรือตกหล่น 

๑ หมู่ ๑ บ้านน้ าอูน 2๐ 17 3 
๒ หมู่ ๒ บ้านป่าซาง 2๐ 19 1 
๓ หมู่ ๓ บ้านนาหมอ 2๐ 20 0 
๔ หมู่ ๔ บ้านนาคา 2๐ 20 0 
๕ หมู่ ๕ บ้านวังน้ าเย็น 2๐ 19 1 
๖ หมู่ ๖ บ้านน้ าแขว่ง 2๐ 10 10 
๗ หมู่ ๗ บ้านนาม่วง 2๐ 8 12 

รวม 14๐ 113 27 
        
  ข้อมูลจากตารางที่ ๑ ตารางการจัดเก็บแบบสอบถาม สรุปได้ว่า หมู่ ๓ บ้านนาหมอและหมู่ 4 บ้านนาคา 
จัดเก็บแบบสอบถามได้ครบทั้ง 2๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนบ้านนาม่วง เก็บแบบสอบถามได้น้อยที่สุด 8 ชุด        
คิดเป็น ร้อยละ 40 และในภาพรวมสามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้งหมด ๑13 ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘0.71%              
และแบบสอบถามที่เสียหรือตกหล่น 27 ชุด คิดเป็นร้อยละ  ๑9.28  
 
 
 



๖๖ 
 

  3.2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 ตารางเพศและอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ/หมู่บ้าน ชาย หญิง ต่ ากว่า 30   30-40 41-50 มากกว่า  50 
จ านวนแบบสอบถาม 

ที่เก็บได้ 

1 14 3 3 3 6 5 17 
2 8 11   5 5 9 19 
3 10 10 3 7 10   20 
4 12 8 1 6 2 11 20 
5 11 8 3 4 8 4 19 
6 7 3   3 4 3 10 
7 3 5   2 2 4 8 

รวม 65 48 10 30 37 36 113 
                    ข้อมูลจากตารางที่ 2 จะสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 65 คน คิดเป็นร้อยละ  57.52      
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 42.47 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง      
41-50 ปี จ านวน 37 คน รองลงมา เป็นผู้มีอายุ มากกว่า 50 ปี จ านวน 36 คน แสดงให้เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่ใน
ต าบลเมืองลี เป็นผู้ที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยกลางคนและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 
 

        ตารางท่ี 3 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา/
หมู่บ้าน 

ต่ ากว่าหรือจบ
มัธยมต้น 

มัธยมปลาย 
/ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตรี/ 
สูงกว่า 

รวม 

1 8 7   2 17 
2 7 9 2 1 19 
3 14 6     20 
4 15 5     20 
5 10 8 1   19 
6 4 5   1 10 
7 5 2   1 8 

รวม 63 42 3 5 113 
     ข้อมูลจากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ในระดับ ต่ ากว่า
หรือจบมัธยมต้น จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 ส่วนผู้มีการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. มีจ านวนน้อยที่สุด 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 



๖๗ 
 

     ข้อมูลจากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 83.18 และประกอบอาชีพรับราชการ น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.88 
แสดงให้เห็นว่าต าบลเมืองลีมีสภาพเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม  
  
  3.3 ผลการตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี (แยกรายหมู่บ้าน) 

ตารางท่ี 5 ตารางคะแนนความพึงพอใจของประชาชน แยกรายหมู่บ้านในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ความพึงพอใจแยกตามหมู่บ้าน 
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 

ย.1 ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ย.2 ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ย.3 ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ย.4 ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

ย.5 ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

ย.6 ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

ย.7 ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

รวม  ปานกลาง   มาก   ปานกลาง   ปานกลาง   ปานกลาง   มาก   ปานกลาง  ปานกลาง 
  ข้อมูลจากตารางที่ 5 แสดงให้เป็นว่าประชาชนต าบลเมืองลี หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง และ หมู่ที่ 6          
บ้านน้ าแขว่ง มีความพึงพอใจในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ ในระดับ มาก ส่วนหมู่ที่ 1 บ้านน้ าอูน หมู่ที่ 3 บ้านนาหมอ      
หมู่ที่ 4 บ้านนาคา หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ าเย็น และหมู่ท่ี 7 บ้านนาม่วง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 

 
 
 

ตารางที่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ/หมู่บ้าน รับจ้าง/เอกชน รับราชการ เกษตรกร อิสระ รวม 

1 4 1 11 1 17 
2     18 1 19 
3     18 2 20 
4 1   17 2 20 
5 3   14 2 19 
6 1   8 1 10 
7     8   8 

รวม 9 1 94 9 113 



๖๘ 
 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี (แยกรายยุทธศาสตร์) 
                     ตารางท่ี 6 ตารางผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนแยกรายยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

ล าดับ หัวข้อ  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7 

  1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและในพ้ืนที่
การเกษตร อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

 ปาน
กลาง 

มาก 
 ปาน
กลาง 

 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

  2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

  3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ล าดับ หัวข้อ  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7 

  1 ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวทางพระราช 
ด าริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

มาก มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

  2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ชุมชน 

ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

  3 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ล าดับ หัวข้อ  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7 

  1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬาและ
สันทนาการ 

ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

  2 สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ 
และสุขาภิบาล 

ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

  3 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการแก่ประชาชน 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

  4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
พัฒนาการให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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  5 สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยและ
ประถมศึกษาทุกโรงเรียน 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก
ที่สุด 

มาก 

  6 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไข้ปัญหา 
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

มาก มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

  7 สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มี 
ความเข้มแข็ง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ หัวข้อ  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7 

  1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน 
ส่งเสริมและบูรณาการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ หัวข้อ  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7 

  1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการจัดการ ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

  2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

ล าดับ หัวข้อ  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7 

  1 สนับสนุนให้มีการประสานการพัฒนาระหว่าง  
อบต.เมืองลี และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

  2 สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และด้านบุคลากร 

ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

  4 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกล 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถ ของ อบต.เมืองลี ในการจัด 
บริการสาธารณะ 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

  5 การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้ า 

ล าดับ หัวข้อ  หมู่ 1  หมู่ 2  หมู่ 3 หมู่ 4  หมู่ 5  หมู่ 6  หมู่ 7 

  1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดการ 
พ้ืนที่ท าการเกษตรพ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครอง 
ที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

  2 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือแบบสหการ เพื่อสร้างความร่วมมือใน 
การจัดทรัพยากรของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

ปาน
กลาง 

มาก น้อย 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
ปาน
กลาง 

 
ตอนที่ ๓ ผลคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองลี (ในภาพรวมแยกรายหมู่บ้าน) 
 

             ตารางที่ 7 ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมแยกตามหมู่บ้าน 

การด าเนินการ/หมู่บ้าน บ้านน้ าอูน บ้านป่าซาง บ้านนาหมอ บ้านนาคา 
บ้านวัง    
น้ าเย็น 

บ้านน้ า
แขว่ง 

บ้านนา
ม่วง 

1.การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมของ 
อบต. 

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต. 

มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 

3.มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต. 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

4.การรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ
หรือกิจกรรมของ อบต.ให้
ประชาชนทราบ 

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

5.การเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต. 

ปานกลาง มาก มาก น้อย ปานกลาง น้อย ปานกลาง 



๗๑ 
 

6.การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของ 
อบต.เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

7.ผลการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

8.ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง 

9.ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ อบต. 

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มากที่สุด 

รวม ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 7 จะแสดงให้เห็นว่า หมู่ 1 บ้านน้ าอูน หมู่ 3 บ้านนาหมอ หมู่ 4 บ้านนาคา และหมู่ 5 
บ้านวังน้ าเย็น มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหมู่ 2 บ้านป่าซาง หมู่ 6 บ้านน้ าแขว่ง และหมู่ 7 
บ้านนาม่วง มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
 

หมู่ที่ 1 บ้านน้ าอูน 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

1 
เสนอควรให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าสองข้างทางให้มากข้ึน โดยเฉพาะทางโค้งและในบริเวณส่วนที่ไม่มีบ้านผู้อยู่อาศัย 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้คนในการสัญจรในเวลากลางคืน 

2 ควรไปปฏิบัติงานหรือไปท างานให้ตรงเวลาหน่อย 

3 การไปท างานอยากให้ไปตรงต่อเวลาหน่อย 

 
หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

1 พอใจในการให้บริการของ อบต.และเจ้าหน้าที่ทุกคน พอใจมากค่ะ 

2 
อยากให้ อบต.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง ในด้านความประพฤติต่อหน้าที่  
หรือ ให้ตรวจฉี่เพ่ือหาสารเสพติด 



๗๒ 
 

3 

ข้อแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะ หากบุคลากรหรือพนักงานที่ลาออกจากองค์กรหรือส านักงานควรเปิดกรอบรับ
สมัครบุคลากรใหม่เข้ามา ไม่ใช่จะเอาแต่คนเก่าที่ลาออกไปแล้วและควรให้โอกาสให้คนอ่ืนบ้าง ขอขอบคุณค่ะ     
หากความคิดเห็นของข้าพเจ้าไม่ตรงใจหรือไม่พอใจขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
หมู่ที่ 3 บ้านนาหมอ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
1 ไม่มี 

         

หมู่ที่ 4 บ้านนาคา 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

1 ไม่มี 
 

หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ าเย็น 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

1 ท าให้เหมือนที่พิมพ์ลงในกระดาษจริงๆ 

  

หมู่ที่ 6 บ้านน้ าแขว่ง 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

1 ควรให้ความสะดวกต่อประชาชนให้ทั่วถึง 

       

       

หมู่ที่ 7 บ้านนาม่วง 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

1 ขอให้ทาง อบต.ท างานดีตลอดไป 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้า 
 
  ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี 

ที่ได้รับอนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
(ข้อบัญญัติ61) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 10 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
                    เชิงอนุรักษ ์          

18 13 5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
                    ของมนุษย์                 

62 40 22 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

21 10 11 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                    และสิ่งแวดล้อม                     

15 5 10 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ           
                    การบริการ           

57 49 8 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้า 2 1 1 
รวม 193 128 65 

           สรุป     
       จากตารางที ่2 ตารางแสดงจ้านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี       

จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน 18 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 10 โครงการ 
และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 8 โครงการ , ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ้านวน 18 โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 13 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 5 โครงการ             
, ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ้านวน 62 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 40 โครงการ และไม่ได้
อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 22 โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ้านวน 21 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณใน
ข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 10 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 11 โครงการ  , ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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จ้านวน 15 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 5 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 
61 จ้านวน 10 โครงการ  ,  ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ้านวน 57 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 
จ้านวน 49 โครงการ และไม่ ได้อนุมัติ ในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 8 โครงการ  และ ยุทธศาสตร์ที่  7                   
จ้านวน  2 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 1 โครงการ และไม่ได้อนุมัติในข้อบัญญัติฯ 
61 จ้านวน 1 โครงการ รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 193 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 
128 โครงการ และไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติฯ 61 จ้านวน 65 โครงการ 
   
  จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 61 

โครงการ ก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 4 40 6 60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

13 5 38.46 8 61.53 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 40 22 55 18 45 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10 9 90 1 10 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 5 100 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ      
การบริการ 

49 25 51.02 24 48.97 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพ้ืนที่    
ต้นน้้า 

1 1 100 0 0 

รวม 128 71 55.46 57 44.53 
              สรุป 
           ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลี  มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 128 โครงการ ได้ด้าเนินการไปแล้ว 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.46              
และยังไม่ได้ด้าเนินการ 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.53 ยุทธศาสตร์ที่ได้ด้าเนินการมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าเนินการทั้งหมด 5 โครงการ         
คิดเป็นร้อยละ 100 และยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้้า ด้าเนินการทั้งหมด 
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ด้าเนินการน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ด้าเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46  
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2. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
  2.1 ปัญหา/อุปสรรค 

2.1.1 มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ป่าสงวนหรือป่าอุทยานฯ จึงท้าให้บางโครงการมีข้อจ้ากัดในการด้าเนินการ 
โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องมีการท้าหนังสือขออนุญาตไปยังหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพ่ือให้อธิบดีกรมฯ ลงนามเพ่ืออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน      
หรือป่าอุทยานฯแล้วแต่กรณี ซึ่งอยู่ที่ดุลยพินิจของอธิบดีกรมฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ จึงท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการตาม
โครงการได้หรือเม่ือได้รับอนุญาตก็อาจล่าช้าและล่วงเลยเวลาการด้าเนินการตามที่วางไว้ในแผนการด้าเนินงาน  
 2.1.2 มีการน้าเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ้านวนมาก แต่ไม่สามารถด้าเนินการตามที่วาง
ไว้ได้เนื่องจากต้องมีการเฉลี่ยงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น งบลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณตามรอบหรือก้าหนดที่ได้วางไว้ปีงบประมาณละ 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ             
1 โครงการ ท้าให้บางโครงการที่ต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่ก้าหนดไว้จึงไม่สามารถด้าเนินการได้ 
 2.1.3 การให้ความส้าคัญของเรื่องของการจัดท้าแผนค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนขาดความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท้าแผนและเล็งเห็นถึงข้อจ้ากัดหลายๆด้าน ที่เป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินการตามโครงการ จึงไม่ให้
ความร่วมมือในกระบวนการจัดท้าแผนเท่าที่ควร  

2.1.4 การน้าเสนอโครงการจาก ชุมชน/หมู่บ้าน ยังมีลักษณะที่ไม่แน่นอน กล่าวคือ  ไม่มีรายละเอียด         
ของโครงการที่เพียงพอ มีแต่ชื่อโครงการ และพ้ืนที่ที่ต้องการให้ด้าเนินการเท่านั้น ซึ่งเป็นแสดงออกถึงความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการเพียงเท่านั้น ไม่ได้มุ่งที่จะพัฒนาพ้ืนที่อย่างแท้จริง และขาดการก้าหนด
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ และการประมาณการงบประมาณ จึงมีข้อจ้ากัดค่อนข้างมากในการด้าเนินการตามโครงการ       
ที่เสนอมา  
 2.1.5 กระบวนการจัดท้าแผนภายในองค์กรค่อนข้างด้าเนินการได้ล่าช้าและล้าบาก เนื่องจากบุคลากรในการ
จัดท้าแผนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและขั้นตอนที่มีมาก ทั้งกระบวนการจัดประชุมแผน หรือการประชาคมแผน      
การจัดท้าแผน รวมถึงการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้มีอ้านาจที่เกี่ยวข้อง ยังต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ
พอสมควร ในการจัดเตรียมซึ่งเอกสาร และการขออนุมัติงบประมาณ  
 
 2.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 2.2.1 ขอความร่วมมือผู้น้าชุมชน/ผู้น้าท้องที่ท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากแผนหมู่บ้าน/
แผนชุมชมแล้วด้าเนินการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ           
ในปีงบประมาณนั้นล่วงหน้า ในลักษณะของโครงการแบบสรุปเพ่ือให้มีข้อมูลเพ่ือจัดท้าหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า
สงวนหรือพ้ืนที่ป่าอุทยานฯ ล่วงหน้าก่อนการด้าเนินงาน เพ่ือให้พ้ืนที่ที่ขออนุญาตพร้อมในการด้าเนินการตามโครงการ 
 2.2.2 ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการที่จะต้องด้าเนินการในปีงบประมาณ
นั้นซ่ึงนอกจากจะช่วยท้าให้สามารถด้าเนินการตามโครงการที่วางไว้ได้แล้ว ยังสามารถลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการกลั่นกรองโครงการและต้องได้
ข้อสรุปในส่วนของรายละเอียดโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์ จ้านวนงบประมาณ ที่แน่นอน เพ่ือลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังซึ่งจะเกิดความยุ่งยากตามมา 
 2.2.3 การแก้ไขปัญหาเรื่องการให้ความส้าคัญของการจัดท้าแผนนั้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหลายด้าน 
ดังนี้  
  2.2.3.1 การปลูกจิตส้านึกให้กับผู้น้าท้องที่/ผู้น้าท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีในการให้ความส้าคัญ
และตระหนักถึงประโยชน์จากการจัดท้าแผน 



๗๖ 
 

  2.2.3.2 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการจัดท้าแผนแก่ผู้น้าท้องที่/ผู้น้าท้องถิ่น และประชาชน 
โดยเฉพาะด้านระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการจัดท้าแผน และความถูกต้องใน               
การจัดท้าแผน 
  2.2.3.3 ทุกครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับแผนหรือการจัดท้างบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น             
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเน้นย้้าถึงประโยชน์/โทษ ความส้าคัญและข้อจ้ากัดของการจัดท้าแผน รวมทั้งผลที่จะ
ตามมาเมื่อไม่ด้าเนินการตามกระบวนการจัดท้าแผนตามกระบวนการของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.2.4  ผู้น้าท้องที่ /ผู้น้าท้องถิ่นจะต้องให้ความส้าคัญในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องที่ /ท้องถิ่นก่อน                
โดยมีการจัดประชุมประชาคมในระดับชุมชน/หมู่บ้านเพ่ือกลั่นกรองและสรุปปัญหา/ความต้องการที่ประชาชนในพ้ืนที่
เสนอมา แล้วค่อยน้าเสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

2.2.5 การแก้ไขปัญหาเรื่องการด้าเนินการล่าช้าและล้าบากของการจัดท้าแผนจากภายในองค์กร เห็นควรให้
มีผู้ช่วยในการจัดท้าเอกสารในด้านงานแผน และมีเห็นควรให้งานแผนมีลักษณะเป็นงานเฉพาะทางมากขึ้น              
เพ่ือลดภาระงานด้านอ่ืนที่แทรกเข้ามา และให้ผู้ที่จัดท้าแผนมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านแผน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการลดความล่าช้าและสามารถจัดท้าแผนที่มีประสิทธิภาพ 
  



 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 



 

 

 
 

                                            ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 

                                                      ที่   267 / 2561 
                            เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 

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

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 10 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ     
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ประกอบด้วย 

1.นายวิชิต  บัตริยะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี          ประธานกรรมการ 
2.นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี           กรรมการ 
3.นายมนัส  ถาธิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี           กรรมการ          
4.นายเพลิน  กิจสอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี           กรรมการ           
5.นายประยูร  ใจเปี้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี           กรรมการ           
6.นายศิริโชค นวลแขว่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี           กรรมการ           
7.นายสังวาลย์  ค าถา  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
8.นายจ านง  ค าฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
9.นายส าราญ  ถาลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ          
10.นายถนัด  ทองเบี้ย  ผู้แทนส่วนราชการ                      กรรมการ          
11.นายยอดยิ่ง  จินะแปง  ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ          
12.นายวิโรจน์  ใหม่เทวินทร์ ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ 
13.นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา ผู้แทนส่วนราชการ             กรรมการ           
14.นายสุจีนต์  ฐานะ  ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
15.นายวริทธิ์ธร  จินะแปง ผู้แทนประชาคม                       กรรมการ          
16.นายภานุวัตน์  ตันธนวรกุล ผู้แทนประชาคม              กรรมการ           
17.นายวีระ  เขื่อนค า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี   กรรมการและเลขานุการ 
18.นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด หัวหน้าส านักปลัดฯ              ผูช้่วยเลขานุการ             
19.นายพงศกร  เขื่อนค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ       
 
ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
             (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ         

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
                       (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
 
 

        / (ค) ยุทธศาสตร์...... 
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           (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้ เน้นด าเนินการใน 

ยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญ และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น  การแก้ ไขปัญ หาความยากจน การป้ องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด                                 
                     (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

          (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
            (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ด าเนินการ              
มาประกอบการพิจารณา 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล          
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา       
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 

          (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ประสาน 
กับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

(8) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่    5    เดอืน   ตุลาคม    พ.ศ. 2561 

 

 

                                                       (นายวิชิต  บตัริยะ) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 



 

 

 
 

      ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 
ที่   269 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 
-------------------------- 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ประกอบด้วย 

1.นายเจียมศักด์ิ  ปัญญาเปี้ยว        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี                        กรรมการ 
2.นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี          กรรมการ 
3.นายจารีนทร์  ใจหลวงค า        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี          กรรมการ 
4.นายคุ้ม  ธิมา         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
5.นายจ านง  ค าฤทธิ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
6.นายวริทธิ์ธร  จินะแปง        ผู้แทนประชาคมต าบล            กรรมการ 
7.นายสังวาลย์  ค าถา         ผู้แทนประชาคมต าบล            กรรมการ 
8.นายถนัด  ทองเบ้ีย         ผู้แทนภาคราชการ              กรรมการ 
9.นายยอดย่ิง  จินะแปง                ผู้แทนภาคราชการ             กรรมการ 
10.นายทรงเกียรติ  กองวี        ผู้อ านวยการกองช่าง                       กรรมการ 
11.นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด      หัวหน้าส านักปลัดฯ                                                    กรรมการ 

              12.นายพงศกร  เขื่อนค า               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

             ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     (5) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งอีก 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่   5   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2561 
 
 
 

 (นายวิชิต   บัตริยะ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 



 

 

 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 
ที่  278 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 

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

  ตามที่  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ที่ 269/2561  ลงวันที่ 5 เดือนตุลาคม           
พ.ศ. 2561  ไปแล้วนั้น 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 และมติการประชุม
คณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบลเมืองลี  เมื่ อวันที่                   
12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม              
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ดังนี้ 
   
     (1) นายจารีนทร์  ใจหลวงค า                   ประธานกรรมการ 
     (2) นายวริทธิ์ธร  จินะแปง                                       กรรมการและเลขานุการ 
     
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  16  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

  (นายวิชิต   บัตริยะ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 


