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ค ำน ำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้มีการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบที่ 1  (ผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ .ศ .2561 –พ .ศ .2564) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ ง        
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี (e-plan)และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๑  บทน ำ 
 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่ ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบล เมืองลี/
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ
ส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง 
ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลเมืองลีหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  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  
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  4) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือก จ านวน 1 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต. 

เมษายน/ตุลาคม 

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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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสังเกตการณ์  (Observation)และการสืบค้นจากเอกสาร เป็น
ต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 



6 
 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ    
นาหมื่นและจังหวัดน่านด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ระเบียบ 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 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการท า
แนวกันไฟป่ารอบชุมชน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการสนับสนุนรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
   3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
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observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.3 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลเมืองลี คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเมืองลี 
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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 าบลเมืองลี ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 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 
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                 - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพ่ิมขึ้น 
         - ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้มีสถานที่ 
                                 จ าหน่ายสินค้า 
                       - 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 จารีต 
                   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             -  ส่งเสริมให้ประชาชนโอกาสศึกษา เรียนรู้ถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของต าบลเมืองลี 
             -  ท านุบ ารุงแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุและโบราณสถานภายในต าบลเมืองลี 
       5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

             -  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการ  
                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              -  ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              -  สร้างจิตส านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอย 
              -  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

             6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ   
    -  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี   
                     ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
    -  สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
    -  การพัฒนาองค์กรให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร 
    -  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาขีด 
                 ความสามารถของการบริหารส่วนต าบลเมืองลี ในการจัดบริการสาธารณะ 
    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน 
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   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า  
    -  สนับสนุนให้ใช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 
    -  สนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่  
                                  เหมาะสมกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
    -  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการ 
                                  ทรัพยากรของพื้นที่ลุ่มน้ า 
 
  1.2 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 -  2564 
      1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วงปี 2561 ตามแบบ ผ.01 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 
โครงการซ่อมสร้างผิวถนนสายนาคา 
- น้ าแขว่ง 

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

100,000.00 

2 
โครงการก่อสร้างถนนสายนาทะนงุ - 
สายนาคา 

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

100,000.00 

3 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนน
สายหลัก 

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

350,000.00 

4 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย
บ้านนายอ าเพลิน) 

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

350,000.00 

5 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน 

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

350,000.00 

6 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 

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

350,000.00 

7 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 

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

350,000.00 

8 
โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

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

500,000.00 

9 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบสบู หมู่ท่ี 7 

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

250,000.00 

10 
โครงการก่อสร้างเสริมฝายล าน้ าลี 
หมู่ที่ 4 พร้อมท่อส่ง 

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

500,000.00 
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11 
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ ท้ัง 7 หมู่บ้าน 

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

100,000.00 

12 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 

150,000.00 

13 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างต าบล
เมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 

150,000.00 

14 
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูด้านหนา้
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองล ี

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ 

250,000.00 

15 
โครงการก่อสร้างรั้วส านักงาน อบต.
เมืองล ี

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ 

400,000.00 

16 
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองล ี

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ 

500,000.00 

17 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
ศูนย์พัฒนาอาชีพต าบลเมืองลี หมู ่5 

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

300,000.00 

18 
โครงการขุดตักปรับพื้นท่ีส าหรับ
การเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ 

150,000.00 

19 
โครงการปรับภูมิทัศน์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองล ี

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

50,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 
20 

 
โครงการเทศกาลของดีต าบลเมืองล ี ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

150,000.00 

21 
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสร้าง
รายได ้

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
สร้างเครือข่ายศูนย์การเรยีนรูส้ายอาชีพให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น 

70,000.00 



๑๒ 
 

22 
โครงการสนับสนุนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน(กองทุนหมุนเวยีน
เศรษฐกิจชุมชน) 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานสวัสดิการการเกษตร 

792,600.00 

23 โครงการสนับสนุนพันธ์กล้าไม ้ ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานสวัสดิการการเกษตร 

55,000.00 

24 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 

20,000.00 

25 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัว 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม ้

55,000.00 

26 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ให้กับ
เด็กนักเรยีนด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานส่งเสรมิความรู้การเกษตร 

20,000.00 

27 
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
ส าหรับประชาชน 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

35,000.00 

28 
โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

100,000.00 

29 โครงการปรับภูมิทัศนห์มู่บ้าน ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

350,000.00 

30 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล
เมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว-ให้บริการท่องเที่ยว 

10,000.00 

31 
โครงการจดัซุ้มประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

10,000.00 



๑๓ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

32 
โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

50,000.00 

33 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

60,000.00 

34 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

30,000.00 

35 
โครงการจดัซื้อสื่อสารการเรียนรู้การ
สอนและวสัดุ อุปกรณ์ ศพด. 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป 

100,000.00 

36 
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

200,000.00 

37 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

10,000.00 

38 
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการใน
เด็กและเยาวชน ศพด. 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 

39 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และ
นันทนาการผูสู้งอายุ 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสรมิ
กิจกรรมกีฬา 

15,000.00 

40 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
ปัญหาชุมชน 

30,000.00 

41 
โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

20,000.00 

42 
โครงการตรวจสุขภาพส าหรับเด็ก
เล็ก ศพด. 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 

43 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 



๑๔ 
 

44 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสรมิ
กิจกรรมกีฬา 

5,000.00 

45 โครงการปรับภูมิทัศน์ ศพด.  ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

200,000.00 

46 โครงการก่อสร้างสนามเปตอง ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสรมิ
กิจกรรมกีฬา 

5,000.00 

47 
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เนต็ 
ศพด.อบต.เมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

10,000.00 

48 โครงการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
สร้างเครือข่ายศูนย์การเรยีนรูส้ายอาชีพให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น 

15,000.00 

49 
โครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนาม
กีฬาต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสรมิ
กิจกรรมกีฬา 

1,000,000.00 

50 
โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสรมิ
สุขภาพ (สปสช.) 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป 

10,000.00 

51 
โครงการสนับสนุนอุปกรณีน้ ายาเคมี
และสารทีมีฟอสก าจัดยุงลาย 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การบริการ
สาธารณสุข 

30,000.00 

52 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การบริการ
สาธารณสุข 

10,000.00 

53 โครงการรณรงค์การดืม่น้ าสมุนไพร ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การบริการ
สาธารณสุข 

5,000.00 

54 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

10,000.00 

55 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาหาร
ปลอดภัย 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

20,000.00 

56 
โครงการคดักรองสุขภาพความดัน 
เบาหวานประชาชนต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

30,000.00 



๑๕ 
 

57 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญงิ
มีครรภ์และผู้ปกครองเด็กอายุ 0-6 
ปี 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

10,000.00 

58 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านสุขภาพ และตรวจ
สารพิษตกค้างในรา่งกาย 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

15,000.00 

59 โครงการธรรมนญูสุขภาพ ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

10,000.00 

60 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละ
บาท) 

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

10,000.00 

61 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

912,000.00 

62 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสวสัดิการ
สังคมผู้พิการ 

300,000.00 

63 
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสวสัดิการ
สังคมผู้ป่วยโรคเอดส ์

36,000.00 

64 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสวสัดิการ
สังคม 

10,000.00 

65 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพือ่
ผู้ยากไร ้

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสวสัดิการ
สังคม 

50,000.00 

66 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสวสัดิการ
สังคมผู้พิการ 

15,000.00 

67 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

15,000.00 

68 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหาร
ทั่วไป 

10,000.00 



๑๖ 
 

69 

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

แบบ 
ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริการ
สาธารณะ 

10,000.00 

70 
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและ
เยาวชน 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
มัธยมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 

71 
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และ
อินเตอร์เนต็ต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป 

100,000.00 

72 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และสมาชิก อบต. /พนักงานส่วน
ต าบล /พนักงานจ้าง 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การ
บริหารงานบุคคล 

250,000.00 

73 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนลด
ความเสีย่งด้านเพศสัมพันธ์ 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับ
มัธยมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 

74 โครงการเรียนผู้สูงอาย ุ ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห-์งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห-์การสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

15,000.00 

75 
โครงการแกไ้ขปัญหาเด็กท่ีมภีาวะ
ทุภโภชนา 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

5,000.00 

76 โครงการฟื้นฟูเยยีวยาผูต้ิดยาเสพติด ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การป้องกันและบ าบดัยาเสพติด 

35,000.00 

77 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การป้องกันและบ าบดัยาเสพติด 

10,000.00 

78 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ
ต าบลเมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งาน
โรงพยาบาล-การป้องกันและบ าบดัยาเสพติด 

30,000.00 

79 ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

20,000.00 

80 โครงการส่งเสริมจติส านึกในการอ่าน ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

10,000.00 

81 
โครงการปลูกจิตส านึกเด็กและ
เยาวชนโตไปไมโ่กง 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

10,000.00 

82 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

5,000.00 



๑๗ 
 

83 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ผ.01 
2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การบริการ
สาธารณสุข 

15,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

84 
โครงการม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง (รดน้ า
ด าหัว - บายศรสีู่ขวัญผูสู้งอายุ) 

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

45,000.00 

85 
โครงการจดังานประเพณไีหว้สาผา
ช้าง 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น 

8,000.00 

86 โครงการแหเ่ทียนจ าน าพรรษา ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา 

10,000.00 

87 
โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตา
ข้าว 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น 

10,000.00 

88 
โครงการส่งเสริมประเพณีตาล
สลากภัต 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น 

10,000.00 

89 
โครงการนมสัการพระธาตุเมืองลีศรี
น้ าอูน 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น 

10,000.00 

90 
โครงการอนุรักษภ์ูมิปญัญาท้องถิ่น
และพิธีกรรมท้องถิ่น 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณี
ท้องถิ่น 

10,000.00 

91 
โครงการอบรมแกนน าและแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 

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

5,000.00 

92 
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอย
กระทง 

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

20,000.00 

93 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การละเล่นดนตรีพื้นบา้น 

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

20,000.00 



๑๘ 
 

94 
โครงการส่งเสริมการเขียนภาษา
ล้านนา 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญัญา
ชาวบ้าน 

10,000.00 

95 
โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุ
นาคายี่เป็ง 

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

10,000.00 

96 
โครงการสืบค้นประวัติต าบลเมืองลี
และส่งเสรมิภมูิปัญญาท้องถิ่นต าบล
เมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญัญา
ชาวบ้าน 

5,000.00 

97 
โครงการถ่ายทอดความรู้และสืบสาน
พิธีกรรมพื้นบ้าน 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญัญา
ชาวบ้าน 

20,000.00 

98 
โครงการก่อสร้างเสาหลักเมืองต าบล
เมืองล ี

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปญัญา
ชาวบ้าน 

100,000.00 

99 
โครงการสักการะสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ ใน
พื้นที ่

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

20,000.00 

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

10,000.00 

101 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
ต าบลเมืองล ี

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

10,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

102 
โครงการด าเนินการตามแนว
พระราชด าริและพระราชเสาวนีย ์

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพื่อการเกษตร 

20,000.00 

103 โครงการบวชป่า ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

5,000.00 



๑๙ 
 

104 
โครงการปลูกป่าสามอย่างเพื่อ
ประโยชนส์ี่อย่าง 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

10,000.00
  

105 
โครงการจดัท าแผนที่แนวเขตต าบล
เมืองล ี

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

50,000.00 

106 
โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมใีน
ภาคเกษตร 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานส่งเสรมิความรู้การเกษตร 

10,000.00 

107 
โครงการกลุ่มฮักเมืองลรีักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

40,000.00 

108 โครงการขุดบ่อก าจัดขยะ ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

10,000.00 

109 
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง เตาเผา
ขยะ 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

35,000.00 

110 
โครงการบริหารจัดการขยะภาค
ครัวเรือน 

ผ.๐๑ 
2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

20,000.00 

111 
โครงการฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.ปฟ) 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

10,000.00 

112 
โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์การ
ป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

5,000.00 

113 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
หมอกควัน 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

20,000.00 

114 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน 

10,000.00 

115 โครงการท านาข้ันบันได ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานส่งเสรมิความรู้การเกษตร 

10,000.00 



๒๐ 
 

116 
โครงการปดิทองหลังพระสืบสาน
ตามแนวพระราชด าริบ้านน้ าอูน 

ผ.๐๑ 
3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 

10,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

 
117 

 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน 

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การด าเนินการระงับ
และบรรเทาสาธารณภยั 

100,000.00 

118 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

 

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

 

20,000.00 

119 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การด าเนินการระงับ
และบรรเทาสาธารณภยั 

100,000.00 

120 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

20,000.00 

121 

โครงการติดตั้งราวกันอันตราย 

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

300,000.00 

122 

 

โครงการ อบต.สัญจร ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

5,000.00 

123 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ส าหรับบคุลากร ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานบุคคล 

250,000.00 

124 

โครงการจดัซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามนั
เชื่อเพลิง ก๊าชหุงต้ม ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

300,000.00 



๒๑ 
 

 125 

โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

25,000.00 

126 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

50,000.00 

127 

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลเมืองล ี ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

10,000.00 

128 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารจดัการองค์กรโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล 

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบรหิารทั่วไป 

5,000.00 

129 
โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการ
ประชาชน ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ ์

5,000.00 

130 

โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารและ ส.
อบต. ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานบุคคล 

400,000.00 

131 

โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ประชาธิปไตย ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

10,000.00 

132 

โครงการจดัเวทีประชาคมและ
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

10,000.00 

133 

โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษา ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานบุคคล 

50,000.00 

134 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการบรหิารงานคลัง ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

30,000.00 



๒๒ 
 

135 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
งานคลัง ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารงานคลัง 
- การพัสด ุ

30,000.00 

136 

โครงการจดัท าประกันภัยรถยนต์
และจักรยานยนต ์ ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

40,000.00 

137 

จ้างเหมาองค์กรเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

20,000.00 

138 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผงั
เมือง ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบรหิารงานบุคคล 

2,000.00 

139 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้น า
ในพื้นที่ต าบลเมืองล ี ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

20,000.00 

140 
โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองล ี ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานบุคคล 

94,000.00 

141 
โครงการให้บริการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารงานคลัง 
- การจัดเก็บรายได ้

10,000.00 

142 
โครงการอบรมผู้ปกครอง คร,ูผู้ช่วย
คร,ูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานบุคคล 

20,000.00 

143 

โครงการประกวดหมู่บ้านบรหิาร
จัดการดเีด่น 

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

50,000.00 

144 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ ์

50,000.00 

145 

โครงการเพิม่ศักยภาพด้านบัญชีและ
พัสด ุ

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
สร้างเครือข่ายศูนย์การเรยีนรูส้ายอาชีพให้กับชุมชนใน
ท้องถิ่น 

10,000.00 



๒๓ 
 

146 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

30,000.00 

157 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอื
ชนิด LED (แบบสี) ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

15,000.00 

158 
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

5,000.00 

159 
จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค ์

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

5,000.00 

160 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

15,000.00 

161 
จัดซื้อชุดดับเพลิง 

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

35,000.00 

162 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอื
ชนิด LED (แบบ ขาว-ด า) ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

5,000.00 

163 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน (ตั้ง
โต๊ะ) ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

16,000.00 

164 
จัดซื้อหัวฉีดดบัเพลิง 

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

30,000.00 

165 
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 

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

30,000.00 

166 

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

24,000.00 

167 
จัดซื้อเครื่องตดัถ่าง 

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

200,000.00 

168 

จัดซื้อเลื่อยยนต ์

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-การรักษาความ
สงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย 

35,000.00 



๒๔ 
 

169 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

120,000.00 

170 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

30,000.00 

171 

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

6,000.00 

172 
จัดซื้อ รอก (ส าหรับดึง) 

ผ.๐๑ 
1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

20,000.00 

173 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 

ผ.๐๑ 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

10,000.00 

174 
โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติ ผ.01 

1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานท่ัวไป 

30,000.00 

175 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน (ตั้ง
โต๊ะ) 

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

16,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชมุชนพ้ืนที่ต้นน้ า 

176 

โครงการแก้ปญัหาที่ดินท ากินและที่
อยู่อาศัย (จับพิกัดรายแปลง) 

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
ปัญหาชุมชน 

 

20,000.00 

177 

โครงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน น้ า ป่า 

ผ.๐๑ 

2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
ปัญหาชุมชน 

 

100,000.00 

     



๒๕ 
 

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

ล าดับ ชื่อโครงการ แผน  แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
1. โครงการศูนย์การเรียนรูเ้กษตรกรรม

ผสมผสานตามแนวทางพระราชด าร ิ
ผ.๐๒ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-

งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 
20,000.00 

2. โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงขยายผลโครงการหลวงใน
พื้นที่ต าบลเมืองล ี

ผ.๐๒ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานวิชาการให้บริการดา้นวิชาการการเกษตร 

10,000.00 

3. โครงการขยายผลโครงการปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
บ้านน้ าอูน 

ผ.๐๒ 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-
งานวิชาการให้บริการดา้นวิชาการการเกษตร 

30,000.00 

4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ไข 
ปัญหาชุมชน 

30,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

5 โครงการตามพระราชด าริในสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี การด าเนินงานโรงเรยีน
พระปริยตัิธรรมวัดนาราบวิทยา 

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา 

20,000.00 

6 โครงการส่งเสริมกิจการสาธารณสขุ
มูลฐาน 

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล 

105,000.00 

7 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพชมรม 
อสม.ต าบลเมืองล ี

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

20,000.00 

8 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

ผ.02 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

313,800.00 



๒๖ 
 

9 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 
ศพด. 

ผ.๐2 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

94.080.00 

10 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผ.๐2 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

165,620.00 

11 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

ผ.๐2 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

418,600.00 

12 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

ผ.๐2 
2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

256,160.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
อ าเภอนาหมื่น 

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

5,000.00 

14 

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภกิษุ
สามเณรภาคฤดรู้อนฯ 

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริม
การศาสนา 

5,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

15 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชน
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

30,000.00 

16 

โครงการอุดหนุนศูนย์รวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
นาหมื่นและศูนย์ประสานฯ 

ผ.๐๒ 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานท่ัวไป-งานบริหารทั่วไป-
การบริหารงานบุคคล 

30,000.00 

17 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
ขั้นพื้นฐานต้านภัยยาเสพตดิ เทิดไท้
องค์ราชัน จ.น่าน 

ผ.๐๒ 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-
กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

20,000.00 

    
 
 



๒๗ 
 

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

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ  แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณเีมือง

ล-ีปิงหลวง 
ผ.๐๓ 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานกีฬาและนันทนาการ-การส่งเสรมิ
กิจกรรมกีฬา 

40,000.00 

2. โครงการแข่งขันกีฬาผูสู้งอายุอ าเภอ
นาหมื่น 

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

40,000.00 

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

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนน

สายหลัก สายนาทะนุง - นาคา - น้ า
แขว่ง 

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

4,500,000.00 

2. โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า พื้นที่
ต าบลเมืองล ี

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

200,000.00 

3. โครงการปรับปรุงถนนขนถ่ายพืชผล
การเกษตร สายบ้านน้ าแขว่ง ต าบล
เมืองลี เช่ือมต่อ บ้านเชตะวัน ต าบล
สันทะ อ าเภอนาน้อย 

ผ.๐๓/๑ 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานส ารวจออกแบบ 

1,960,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนสายนาทะนงุ - 
สายนาคา - น้ าแขว่ง 

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

6,000,000.00 

ล าดับ ชื่อโครงการ แบบ แผนงาน - กิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

5 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
อ าเภอนาหมื่น น้ าตกตาดหมอก 
น้ าตกนางกวัก น้ าตกวังพระง่าง ใน
พื้นที่ต าบลเมืองล ี

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

2,000,000.00 

 



๒๘ 
 

๑.๓. สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ตารางที่ ๑ 

ยุทธศาสตร ์

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ 
โครง
การ 

งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒๓ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๙,๒๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๘,๘๕๐,๐๐๐ ๑๐๖ ๕๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑๖๔ ๘๑,๗๕๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

๑๗ ๑,๗๙๒,๖๐๐ ๑๙ ๒,๑๘๒,๖๐๐ ๑๙ ๒,๑๘๒,๖๐๐ ๑๙ ๒,๑๘๒,๖๐๐ ๗๔ ๘,๓๔๐,๔๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

๖๐ ๔,๘๔๖,๘๖๐ ๕๖ ๓,๘๔๖,๘๖๐ ๕๖ ๓,๘๔๖,๘๖๐ ๕๖ ๓,๘๔๖,๘๖๐ ๒๒๘ ๑๕,๔๒๗,๔๔๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

๒๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๒๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๒๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๒๐ ๓๗๘,๐๐๐ ๘๐ ๑,๕๑๒,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๕ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๕๐,๐๐๐ ๖๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการบริการ 

๕๔ ๒,๑๗๙,๐๐๐ ๕๖ ๓,๙๐๖,๘๐๐ ๔๒ ๔,๔๘๖,๘๐๐ ๔๒ ๘,๗๒๓,๖๐๐ ๑๙๕ ๑๖,๒๑๖,๒๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า 

๒ ๑๔๐,๐๐๐ ๔ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙๑ ๑๙,๓๔๖,๔๖๐ ๑๘๗ ๑๙,๘๑๔,๒๖๐ ๑๗๓ ๑๙,๙๙๔,๒๖๐ ๒๖๒ ๖๙,๑๓๑,๐๖๐ ๘๑๓ ๑๒๔,๒๔๖,๐๔๐ 

ที่มา  : ระบบ E-plan ณ  ๑๗/๐๔/๒๕๖๑ 
 
     แผนภูมิที่ ๑ แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี 

 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗

แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



๒๙ 
 

 ตารางแสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ตารางที่ ๒  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี ทีไ่ด้รับอนุมัต ิ ที่ไม่ได้อนุมัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ๒๓ ๔ ๑๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง 
                    อนุรักษ์ 

๑๗ ๖ ๑๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
                   ของมนุษย์ 

๖๐ ๓๓ ๒๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี  
                    และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

๒๐ ๙ ๑๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
                    และสิ่งแวดล้อม 

๑๕ ๒ ๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการ  
                    บริการ 

๕๔ ๓๙ ๑๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้นการจัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ า ๒ ๑ ๑ 

รวม ๑๙๑ ๙๔ ๙๗ 

               ที่มา  : ระบบ E-plan ณ  ๑๗/๐๔/๒๕๖๑ 
 
  แผนภูมิที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 

๒๓, 12%

๑๗, 9%

๖๐, 31%

๒๐, 11%

๑๕, 8%

๕๔, 28%

๒, 1%

จ านวนโครงการตามแผนพฒันาปี ๒๕๖๑

ยุทธศาตร์ที่ ๑

ยุทธศาตร์ที่ ๒

ยุทธศาตร์ที่ ๓

ยุทธศาตร์ที่ ๔

ยุทธศาตร์ที่ ๕

ยุทธศาตร์ที่ ๖

ยุทธศาตร์ที่ ๗



๓๐ 
 

จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่าในปี 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
โครงการทั้งหมด รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ มี 54 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28 ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 23 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 
20 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 11  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี
จ านวนโครงการ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8 และยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชน
พ้ืนที่ต้นน้ า จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1 

   
  1.4  จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน 

ตามแผนด าเนินงาน ก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4 0 0 4 100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6 1 16.6 5 83.4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 33 16 48 17 52 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 6 66.6 3 33.4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2 

1 50 1 50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 39 9 23 30 77 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธี
ชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า 1 0 0 1 100 

รวม 94 33 35 61 65 

 
 
 



๓๑ 
 

 
 
 
บทสรุป 
 ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วตามก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงานในรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐   - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) จ านวน ๓๓ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๓๕  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินจ านวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 

๑.๕ การติดตามประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติจ าแนกรายโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการพัฒนา หน่วย จ านวนเงิน 

ผลการด าเนินการ ที่ด าเนินการ ด าเนินการ 
ที่ด าเนินการ

จริง 
    (บาท) 

แนวทางที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลเมืองลี ส านักปลัด ๑๘,๖๗๕ ด าเนินการตลอดปี 
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ยทุธศาสตร์ที่ ๑ ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๓ ยทุธศาสตร์ที่ ๔ ยทุธศาสตร์ที่ ๕ ยทุธศาสตร์ที่ ๖ ยทุธศาสตร์ที่ ๗ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ด าเนินการและยงัไม่ได้ด าเนินการ

ก าลงัด าเนินการ ยงัไม่ได้ด าเนินการ



๓๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬาและสันทนาการ 

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 9,999 ด าเนินการตลอดปี 

2.โครงการจัดซื้อสื่อสารการเรียนรู้การสอนและ
วัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 64,600 ด าเนินการตลอดปี 

3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบล
เมืองลี 

กองการศึกษา 12,255 ด าเนินการตลอดปี 

4.โครงการตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การด าเนินงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา 

กองการศึกษา 5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง 6,988 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์และสุขาภิบาล 

1.โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพ 
(สปสช.) 

ส านักปลัด 10,000 ด าเนินการตลอดปี 

2.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
สุขภาพและตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย 

ส านักปลัด 12,700 ด าเนินการตลอดปี 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาการจัดสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ประชาชน 

1.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 1,764,600 ด าเนินการตลอดปี 

2.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักปลัด 741,600 ด าเนินการตลอดปี 

3.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด 24,000 ด าเนินการตลอดปี 



๓๓ 
 

แนวทางท่ี 5 การพัฒนาการสนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยและปฐมศึกษา 

1.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 42,697 ด าเนินการตลอดปี 

2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 100,800 ด าเนินการตลอดปี 

3.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน กองการศึกษา 478,000 ด าเนินการตลอดปี 

4.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กองการศึกษา 129,108 ด าเนินการตลอดปี 

แนวทางท่ี 6 การพัฒนาการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด อ าเภอนาหมื่น 
และอบต.เมืองลี 

6,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
ต าบลเมืองลี 

กองการศึกษา 21,200 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 

จ านวนเงิน
ที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.โครงการม่วนใจปี๋ใหม่เมือง(รดน้ าด าหัวบายศรีสู่
ขวัญผู้สูงอายุ) 

กองการศึกษา 36,411 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาข้าว กองการศึกษา 250 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน้ าอูน กองการศึกษา 5,093 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
อ าเภอนาหมื่น 

กองการศึกษา 5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

กองการศึกษา 5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการส่งเสริมพิธีไหว้สาพระธาตุนาคายี่เป็ง กองการศึกษา 9,766 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



๓๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

ส านักปลัด 9,500 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ 

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการสนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
1.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 
34 

กองการศึกษา 25,250 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัย 
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด 7,075 ด าเนินการตลอดปี 

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารและบุคลากร 
1.โครงการ อบต.สัญจร ส านักปลัด 300 ด าเนินการตลอดปี 
2.โครงการจัดซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเชื้อเพลง 
ก๊าชหุงต้ม 

ส านักปลัด 106,330 ด าเนินการตลอดปี 

3.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 2,200 ด าเนินการตลอดปี 
4.โครงการจ้างเหมาองค์กรเพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ส านักปลัด 15,000 ด าเนินการตลอดปี 

5.โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานใน        
อบต.เมืองลี 

ส านักปลัด 63,000 ด าเนินการตลอดปี 

แนวทางท่ี 4 การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานฯ 
1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อบต.เมืองลี 111,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า อบต.เมืองลี 9,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



๓๕ 

 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่            
10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 
16 80 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11 73.33 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 48 73.85 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  10 8 80.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 80.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 80.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 3 60.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80.00 
 3.8 แผนงาน       5 3 60.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 3 60.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 2 40.00 

รวมคะแนน 100 75  
 
  1) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด 16 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคิดเป็นร้อยละ 16 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
             ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากแห่งข้อมูลของทาง
ราชการที่สามารถเชื่อถือได้อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน น ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านต่างๆ 
  2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้คะแนนต่ าสุด 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
73.33 ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ และคิดเป็นร้อยละ 11 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้นเพราะด้วยของจ ากัดด้านบุคลากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองลีที่ไม่
เพียงพอ 
                  
   



๓๖ 

 

  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี 

   

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

3 3 100 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1 50 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 50 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี 

3 2 66.67 

 รวม 20 16 80 
 

 
 
 



๓๗ 

 

  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได ้

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ       

  

2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

2 2 100 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1 100 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 50 

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

2 1 50 

2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 

  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

1 1 100 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตขุองปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

2 1 50 



๓๘ 

 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตัง้งบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

2 1 50 

2.9 ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100 

รวม 15 11 73.333 

 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน คะแนน ร้อยละของ

คะแนนเต็ม เต็ม ที่ได ้

3 ยุทธศาสตร์       

  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีสอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 8 80 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

10 8 80 

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

10 8 80 



๓๙ 

 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเปน็หรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100 

  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถงึความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3 60 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

5 4 80 

3.8 แผนงาน หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 3 60 

  

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเช่ือมโยงองค์
รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 3 60 

3.10 ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถว้น 

5 2 40 

รวม 65 48 73.85 



๔๐ 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีครั้งที่ 1/2561                           เมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

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 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 3 60 
 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 มั่งคั่ง 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 
ของคะแนนในประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาและคิดเป็นร้อยละ 8 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็น
เช่นนั้น/เหตุผล เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีน าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาชุมชนมาเป็นกรอบหลัก
ในการก าหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาในพ้ืนที่จึงสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ได้
เป็นอย่างด ี



๔๑ 

 

  2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ได้คะแนนต่ าสุด     
6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และคิดเป็นร้อยละ 6 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากจ านวนโครงการหรือผลผลิตไม่
เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากเท่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีจะน ามาพัฒนาต่อไป 
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 191 โครงการ ได้คะแนน          4 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 191 โครงการ ได้
คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 จ านวน  33   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.2              
ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี พ.ศ.2561 
 
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7 70 มีการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ Swot 
Analysis 

รวม 10 7 70  
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ก็คื อผลผลิตนั่น เองว่ า เป็น ไปตามที่
ตั้ ง เป้ าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ ได้
ก าหนดไว ้
 

10 6 60 มีการควบคุมในเชิงปริมาณ 
เพื่อทราบจ านวนโครงการที่
บรรลตุามเป้าหมายหรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อใช้

อธิบายถึงหลักการมี
ประสิทธิภาพของการพัฒนา 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact)  โ คร งการที่ ด า เนิ นการ ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

รวม 10 6 60  
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม

10 7 70 มีการประเมินประสิทธิผล
โดยการสอบถามถึงผลการ
ด าเนินการของโครงการ
ต่างๆ สนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีมาก
น้อยเพียงใด 
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วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

รวม 10 7 70  
 
  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีในมิติต่าง ๆ 
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โ ด ย ใ ช้  SWOT Analysis/ Demand 
( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
( Integration)  กั บองค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 4 40 มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน
ต่างโดยใช้ SWOT Analysis 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆ
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

 4 40 ได้ด าเนินการวิเคราะห์
แผนงานให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยาจน 
หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 10 8 80  
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      2.6 โครงการพัฒนา 
 

ล า
ดับ 

ประเด็นพิจารณา 

คะแน
น 

คะแน
น 

ร้อย
ละ
ของ
คะแน
นเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน เต็ม ที่ได ้

5 โครงการพัฒนา       

  

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

5 4 80 
มีการก าหนดชื่อ
โครงการที่ชัดเจน 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 

5 4 80 
ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของแต่
ละโครงการชัดเจน 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5 4 80 - 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบจุ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย  พืน้ท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

 
 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
 

5 3 60 

มีการก าหนดโครงท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาท่ี
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง ยั่งยืน 
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

5 4 80 

เป้าหมายของ
โครงการสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี 

 

โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (2) ยึดคนเปน็
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวสิัยทศัน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลกัการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสูร่ายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรปูระบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวยัอยา่งมีคณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรบัการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปน็เมือง (5) การสรา้งความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบรหิารราชการแผ่นดนิที่มีประสทิธิภาพ 

 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 60 

มีการก าหนด
โครงการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยี ,
นวัตกรรมค่อยข้าง
น้อย 

  

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

5 4 80 

แผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทองน า
ยุทธศาสตร์จังหวัด
มาก าหนดแผนงาน
โครงการ 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 



๔๖ 

 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4 80 

มีการด าเนิน
โครงการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ชาวบ้าน
สามารถมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ด าเนนิการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เปน็
โครงการทีป่ระชาชนตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3 60   

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัต/ิเทศบญัญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 5 100 
มีการด าเนินการ
ถูกต้องสอดคล้อง
ตามวิธีงบประมาณ 

 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับมีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้  
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผลใช้บอกประสิทธิภาพได้ 
เ ช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เ กิดที่สิ่ งที่ ได้รับ  

5 5 100 

มีการก าหนด KPI 
ของแต่ละโครงการ
เพื่อวัดประสิทธิภาพ
ของโครงการ 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และ
สามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตเุปน็ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5 4 80   

 รวม 60 47 78.3   
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๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
  ๓.๑ จ านวนแบบสอบถาม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีได้จัดท าแบบสอบถามทั้งหมด ๒๑๐ ชุด โดยท าการแจกแบบสอบถาม
ให้หมู่บ้านละ ๓๐ ชุด ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน สามารถจัดเก็บแบบสอบถามโดยแยกตามรายชื่อหมู่บ้านได้ดังนี้ 
      ตารางที่ ๑ ตารางการจัดเก็บแบบสอบถาม 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

แบบสอบถาม
ทั้งหมด 

จ านวน
แบบสอบถามที่

เก็บได้ 

จ านวน
แบบสอบถามที่
เสียหรือตกหล่น 

๑ หมู่ ๑ บ้านน้ าอูน ๓๐ ๒๘ ๒ 
๒ หมู่ ๒ บ้านป่าซาง ๓๐ ๑๗ ๑๓ 
๓ หมู่ ๓ บ้านนาหมอ ๓๐ ๓๐ ๐ 
๔ หมู่ ๔ บ้านนาคา ๓๐ ๒๒ ๘ 
๕ หมู่ ๕ บ้านวังน้ าเย็น ๓๐ ๒๐ ๑๐ 
๖ หมู่ ๖ บ้านน้ าแขว่ง ๓๐ ๒๙ ๑ 
๗ หมู่ ๗ บ้านนาม่วง ๓๐ ๒๕ ๕ 

รวม ๒๑๐ ๑๗๑ ๓๙ 
       แผนภูมิที่ ๑ จ านวนแบบสอบถามแยกตามหมู่บ้าน 

 
  ข้อมูลจากตารางที่ ๑ ตารางการจัดเก็บแบบสอบถาม สรุปได้ว่า หมู่ ๓ บ้านนาหมอ จัดเก็บ
แบบสอบถามได้ครบทั้ง ๓๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ บ้านป่าซางเก็บแบบสอบถามได้น้อยที่สุด ๑๗ ชุด คิดเป็น    
ร้อยละ ๕๖.๖ และในภาพรวมสามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้งหมด ๑๗๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.% และ
แบบสอบถามที่เสียหรือตกหล่น ๓๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๕  

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

จ ำนวนแบบสอบถำมแยกตำมหมูบ้่ำน

แบบสอบถำมทัง้หมด แบบสอบถำมที่จดัเก็บได้ แบบสอบถำมที่เสยีหรือตกหลน่
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  3.2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
เพศ 
 ชาย 84 คน 
 หญิง 87 คน  
อายุ 
 น้อยกว่า 30 ปี 11 คน 
 30-40 ป ี  31 คน 
 41-50 ป ี  65 คน 
 50 ปี ขึ้นไป  64 คน 
การศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า   95 คน 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 53 คน 
 อนุปริญญาหรือปวส.    10 คน 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า    13 คน 
อาชีพ 
 รับจ้างหรือเอกชน 15 คน 
 รับราชการ  5 คน 
 เกษตรกร  145 คน 
 อาชีพอิสระ  6 คน 
 
  3.3 ผลการตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
(แยกรายหมู่บ้านทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวม) 
                 ตารางที่ 2 ตารางคะแนนความพึงพอใจของประชาชน แยกรายหมู่บ้านในภาพรวม 

หมู่บ้าน 
จ านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

คะแนนเต็มโดยเฉลี่ย
ทุกยุทธศาสตร์ 

คะแนนที่ได้โดยเฉลี่ย    
ทุกยุทธศาสตร์ 

ความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

หมู่ 1 บ้านน้ าอูน 28 140 93 66 
หมู่ 2 บ้านป่าซาง 17 85 52 64 
หมู่ 3 บ้านนาหมอ 30 150 62 41 
หมู่ 4 บ้านนาคา 22 110 78 70 
หมู่ 5 บ้านวังน้ าเย็น 20 100 67 67 
หมู่ 6 บ้านน้ าแขว่ง 29 145 112 77 
หมู่ 7 บ้านนาม่วง 25 125 77 67 
รวม 171 855 541 64 
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  ข้อมูลจาก ตารางที่ 2 ตารางคะแนนความพึงพอใจของประชาชน แยกรายยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ปรากฏว่า หมู่ 6 บ้านน้ าแขว่ง มีระดับความพึงพอใจในผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี      
มากที่สุด ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 77 ส่วนหมู่ 3 บ้านนาหมอ มีระดับความพึงพอใจในผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองลีน้อยที่สุด ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 41 และในภาพรวมระดับความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลีของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเมืองลี ทุกหมู่บ้าน ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 64  
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
(แยกรายยุทธศาสตร์) 
                         ตารางที่ 3 ตารางผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนแยกรายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

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

  1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและใน
พ้ืนที่การเกษตร อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

63.5 60 48 53.6 61 71 61.6 59.8 

  2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 

67.8 57.6 46.6 64.5 58 73 60 61 

  3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

65 57.6 46 64.5 59 71 62.4 60.7 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

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

  1 ส่งเสริมสนับสนุนตามแนวทางพระราช 
ด าริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

67 63.5 41.3 61.8 61 82 67.2 63.4 

  2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน 

61 55.2 42 60.9 59 79 56 59 

  3 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

56.4 68.2 35.3 63.6 60 73 59.2 59.3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

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

  1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา กีฬาและ
สันทนาการ 

66.4 63.5 41.3 65.4 64 75 68 63.3 

  2 สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ 
และสุขาภิบาล 

62.8 56.4 43.3 65.4 63 82.7 55.2 61.2 

  3 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการแก่ประชาชน 

66.4 57.6 37.3 70.9 60 76.5 58.4 61.3 

  4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
พัฒนาการให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

63.5 47 40 65.4 64 79 60 59.8 

  5 สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยและ
ประถมศึกษาทุกโรงเรียน 

69.2 67 40.6 75.4 69 83.9 68 67.5 

  6 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไข้ปัญหายา
เสพติดอย่างต่อเนื่อง 

65 57.6 41.3 75.4 75 75.8 62.4 64.6 

  7 สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มี 
ความเข้มแข็ง 

67 52 40 69 65 73 64.8 61.5 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

  1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน 
ส่งเสริมและบูรณาการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

72.1 68.2 44.6 63.6 72 83.4 64 65.2 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

  1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการจัดการ 67 63.5 43.3 61.8 69 84.8 62.4 64.5 
  2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 65.7 63.5 42.6 60.9 65 75 64.8 62.5 

 
 
 



๕๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

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

  1 สนับสนุนให้มีการประสานการพัฒนาระหว่าง 
อบต.เมืองลี และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

67 62.3 42.6 65.4 70 81.3 66.4 65 

  2 สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

65.7 60 40.6 69 63 77 64.8 62.8 

  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร และด้านบุคลากร 

62.8 60 41.3 64.5 65 79 61.6 62 

  4 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถ ของ อบต.เมืองลี ในการจัด 
บริการสาธารณะ 

65.7 61.1 41.3 64.5 67 82.7 63.2 63.7 

  5 การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน 63.5 56.4 42 68.1 68 82 61.6 63 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้ า 

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

  1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดการ 
พ้ืนที่ท าการเกษตรพ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครอง
ที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 

65 61.1 44 72.7 48 82 46.4 59.8 

  2 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือแบบสหการ เพื่อสร้างความร่วมมือใน 
การจัดทรัพยากรของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

64.2 57.6 45.3 75.4 72 79 46.4 62.8 

 
จากตารางที่ 3 ตารางผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนแยกรายยุทธศาสตร์ สรุปผลได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง ข้อ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและพ้ืนที่
การเกษตรอย่างครอบคลุมทั่วถึง ได้คะแนนร้อยละ 59.8 ข้อ 2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ได้คะแนนร้อยละ 61 ข้อ 3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง ได้คะแนน
ร้อยละ 60.7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข้อ 1 ส่งเสริมสนับสนุนตาม
แนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 63.4 ข้อ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนให้มีรายได้เ พ่ิมขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ได้คะแนนร้อยละ 59                 
ข้อ 3 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ได้คะแนนร้อยละ  59.3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ข้อ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 



๕๒ 

 

กีฬาและสันทนาการ ได้คะแนนร้อยละ ๖๓.๓ ข้อ ๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และ
สุขาภิบาล ได้คะแนนร้อยละ ๖๑.๒ ข้อ ๓ แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน      
ได้คะแนนร้อยละ ๖๑.๓ ข้อ ๔ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการให้มีความรู้คู่คุณธรรม          
ได้คะแนนร้อยละ ๕๙.๘ ข้อ ๕ สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยและประถมศึกษาทุกโรงเรียน ได้คะแนน          
ร้อยละ ๖๗.๕ ข้อ ๖ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ได้คะแนนร้อยละ ๖๔.๖ 
ข้อ ๗ สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  ได้คะแนนร้อยละ ๖๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔         
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ ๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้คะแนน           
ร้อยละ ๖๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๑ ส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้คะแนนร้อยละ  ๖๔.๕                      
ข้อ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ได้คะแนนร้อยละ ๖๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการบริการ ข้อ ๑ สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่าง อบต.เมืองลี และบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ได้คะแนนร้อยละ ๖๕ ข้อ ๒ สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ     
ได้คะแนนร้อยละ ๖๒.๘ ข้อ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร     
ได้คะแนนร้อยละ ๖๒ ข้อ ๔ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถของ อบต.เมืองลี ในการจัดบริการสาธารณะ ได้คะแนนร้อยละ ๖๓.๗ ข้อ ๕ การส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรชุมชน ได้คะแนนร้อยละ ๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ า      
ข้อ ๑ แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดการพ้ืนที่ท าการเกษตรพ้ืนที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดินที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ได้คะแนนร้อยละ ๕๙.๘ ข้อ ๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดทรัพยากรของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ได้คะแนนร้อยละ ๖๒.๘  

แผนภูมิที่ ๒ คะแนนตอนที่ ๒ แยกรายหมู่บ้านภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ 
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ตารางท่ี ๒ คะแนนภาพรวมทุกยทุธศาสตร์แยกรายหมู่บา้น

คะแนนเต็มทกุยทุธศำสตร์ คะแนนท่ีได้ทกุยทุธศำสตร์



๕๓ 

 

ตอนที่ ๓ ผลคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี (ในภาพรวมแยกรายหมู่บ้าน) 
             ตารางที่ ๔ ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมแยกตามหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน 
จ านวน

แบบสอบถาม
ทั้งหมด 

คะแนนเต็มใน
ภาพรวม 

คะแนนที่ได้ใน
ภาพรวม 

ร้อยละ 

บ้านน้ าอูน ๒๘ ๑๔๐ ๙๐ ๖๔ 
บ้านป่าซาง ๑๗ ๘๕ ๔๗ ๕๕ 
บ้านนาหมอ ๓๐ ๑๕๐ ๖๐ ๔๐ 
บ้านนาคา ๒๒ ๑๑๐ ๖๖ ๖๐ 
บ้านวังน้ าเย็น ๒๐ ๑๐๐ ๖๔ ๖๔ 
บ้านน้ าแขว่ง ๒๙ ๑๔๕ ๑๐๘ ๗๔ 
บ้านนาม่วง ๒๕ ๑๒๕ ๗๘ ๖๒ 
รวม ๑๗๑ ๘๕๕ ๕๑๓ ๖๐ 

 
แผนภูมิที่ ๓ ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมแยกตามหมู่บ้าน 

 
 

จากตารางที่ ๔ ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมแยกตามหมู่บ้าน จะสรุปผลได้ว่า      
หมู่ ๖ บ้านน้ าแขว่ง มีผลคะแนนความพึงพอใจสูงสุด โดยคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๗๔ ส่วน หมู่ ๓ บ้านนาหมอ          
มีผลคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๔๐ สรุปผลคะแนนทุกหมู่บ้านจะได้คะแนน         
รอ้ยละ ๖๐ 

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

๑๔๐

๑๖๐

ผลคะแนนควำมพงึพอใจของประชำชนในภำพรวมแยกตำมหมูบ้่ำน

คะแนนเต็ม คะแนนทีได้ ร้อยละ



๕๔ 

 

ตอนที่ 3 ผลคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี (ในภาพรวมแยกรายหัวข้อทุกหมู่บ้าน) 
 ตารางที่ 5 ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมแยกรายหัวข้อทุกหมู่บ้าน 

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

1 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของ 
อบต. 

70 60 36.6 47.2 68 73.7 64.8 60 

2 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต. 

66.4 56 40 60 62 74.4 63.2 60.2 

3 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
คว ามคิ ด เ ห็ น ใน โ ค ร ง ก า ร ห รื อ
กิจกรรมของ อบต. 

63.5 52.9 38 57.2 67 79.3 59.2 59.5 

4 
การรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ให้
ประชาชนทราบ 

65 54 35.3 57.2 64 75.1 59.2 58.4 

5 
ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
ตรวจสอบการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมของ อบต. 

62.8 45.8 39.3 54.5 59 72.4 56.8 55.7 

6 
การด าเนินงานตามโครงการหรือ
กิ จกรรมของ  อบต . เป็ น ไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

61.4 57.6 42 58.1 62 69.6 60.8 58.7 

7 
ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

62.1 54 47.3 61.8 62 75.1 60 60.3 

8 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

61.4 57.6 41.3 71.8 66 69.6 64.8 61.7 

9 
ประชาชนได้รับความสะดวกจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต. 

67.8 57.6 38.6 71.8 62 75.8 69.6 63.3 

 
 จากตารางที่ 5 ผลคะแนนความพึงพอใจของประชาชน ในภาพรวมแยกรายหัวข้อทุกหมู่บ้าน จะสรุป
ผลได้ว่า หัวข้อที่ 1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ได้คะแนนโดยเฉลี่ย
ทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 60 หัวข้อที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต. ได้คะแนนเฉลี่ยทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 60.2 หัวข้อที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ได้คะแนนเฉลี่ยทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 59.5 หัวข้อที่ 4 การรายงานผลการ



๕๕ 

 

ด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ให้ประชาชนทราบ ได้คะแนนเฉลี่ยทุกหมู่บ้าน ร้อยละ 58.4 
หัวข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.  ได้คะแนนเฉลี่ยทุก
หมู่บ้าน ร้อยละ 55.7 หัวข้อที่ 6 การด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด ได้คะแนนร้อยละ 58.7 หัวข้อที่ 7 ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ได้คะแนนร้อยละ 60.3 หัวข้อที่ 8 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
ได้คะแนนร้อยละ 61.7 และหัวข้อที่ 9 ประชาชนได้รับความสะดวกจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต. ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.3 



๕๖ 

 

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

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน 
ตามแผน

ด าเนินงาน 
ก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4 0 0 4 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6 1 16.6 5 83.4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

33 16 48 17 52 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

9 6 66.6 3 33.4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 1 50 1 50 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการบริการ 

39 9 23 30 77 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
จัดการวิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้้า 

1 0 0 1 100 

รวม 94 33 35 61 65 



๕๗ 

 

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

2. ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
  2.1 ปัญหา/อุปสรรค 

- มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ป่าสงวน จึงท้าให้บางโครงการมีข้อจ้ากัดในการด้าเนินการ โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 - มีการเสนอและบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ้านวนมาก ในขณะเดียวกันงบประมาณที่จะ
น้ามาใช้ในการพัฒนามีไม่มีเพียงพอกับความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน ท้าให้ไม่สามารถสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ครบถ้วน ท้าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแผนไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 - ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีจ้านวนมาก และหลากหลายด้านซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบล    
เมืองลีเองไม่สามารถบรรจุทุกโครงในแผนพัฒนาหรือแผนด้าเนินงานในปีได้ เนื่องด้วยข้อจ้ากัดด้านบุคลากรและ
งบประมาณ 
 - การประสานงานกันภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลียังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ข้อมูลและเอกสาร
ไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน จึงท้าให้การด้าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีความล่าช้า 
 2.2 ข้อเสนอแนะ 
 - ด้าเนินการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวน เพ่ือให้สามารถด้าเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อัน
จะท้าให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ และเพ่ือประโยชน์สาธารณะของประชาชนในพ้ืนที่
ต้าบลเมืองลี 
 - องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องด้าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 - ควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด้าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น  

- แก้ไข ปรับปรุงเรื่องการด้าเนินการตามโครงการที่ล่าช้าอันเกิดจากการประสานงานภายในองค์กรเพ่ือ
ไม่ให้กระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด้าเนินการตามโครงการที่วางไว้ล่วงเลยเวลาออกไปอันจะส่งผล
กระทบต่อประชาชน 



๕๘ 

 

 - ควรเสนอเพ่ิมโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในต้าบล เพ่ือลดปัญหาด้านสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน 
 - องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลีและชุมชนควรมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรน้้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องใช้น้้าที่
เพียงพอกับอาชีพของตน 
 - องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองลีและชุมชนควรส่งเสริมการคัดแยกขยะ และมีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจใน
การด้าเนินงานเช่น การให้รางวัลและหรือค้ายกย่องชมเชยในหมู่บ้านที่มีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการบริหารจัดการขยะที่ด ี


