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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

คร้ังที่ 1 / 2563 
วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                       ******************************************** 
 
ผู้มาประชุม 
  

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ ประธานกรรมการ  

2 นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด กรรมการ  

3 นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเป้ียว กรรมการ  

4 นายคุ้ม  ธิมา กรรมการ  

5 นายจำนง  คำฤทธิ์ กรรมการ  

6 นายสังวาลย์  คำถา กรรมการ  

7 นายทรงเกียรติ  กองวี กรรมการ  

8 นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด กรรมการ  

9 นายวริทธิ์ธร  จินะแปง กรรมการและเลขานุการ  

10 นายพงศกร  เขื่อนคำ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุขสันต์  ฐานะ ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1  

2 นายสำราญ  ถาลี ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5  

3 นายภานุวัฒน์  ตันธนวรกุล ผู้ใหญ่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7  

4 นายธวัชชัย  ยะอิ่น เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ  
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เปิดประชุม     เวลา 10.10 น. 
 
   เมื ่อที ่กรรมการฯและผู ้เข ้าร ่วมประชุมฯ พร้อมแล้ว นายจารีนทร ์  ใจหลวงคำ              
ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้กล่าวทักทายที่ประชุมฯและกล่าวเปิดประชุม
คณะกรรมการต ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเมืองล ี คร ั ้งท ี ่  1 /2563                             
และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ก่อนจะเข้าสู่วาระประชุมผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่าน และขออภัย               
ประธานฯ    ที่เข้าร่วมประชุมล่าช้านะครับ เนื่องจากหมู่บ้านนาคา หมู่ที่ 4 มีประชุมหมู่บ้าน 
                                         ช่วงเช้า  
     อีกเรื่องหนึ่งคือขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สอบต.ภิญญาดา ธิป่าหนาด  
                                        ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ เนื่องด้วยไปโรงพยาบาลตามที่หมอนัด                
                                        นะครับ 
                                            1.1.ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนา                     
                    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
                                          พ.ศ.2561  
                                                  โดยขอเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้นำเรียน              
                                         ข้อระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เรียนที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ        บริหารส่วนตำบลเมืองลี ผมขอนำเรียนระเบียบที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำ                  
                                        ร ่ างรายงานการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหาร                         
                                         ส่วนตำบลเมืองลี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
                                          ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2548 “ข ้อ 29 คณะกรรมการต ิดตาม                           
                                          และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
                                                    (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
                                                    (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                                                    (3 )  ร ายงานผลและ เสนอความ เห ็นซ ึ ่ ง ไ ด ้ จ ากการต ิ ด ตาม                             
                                          และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเพื ่อให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ่น                                    
                                          เสนอต่อสภาท้องถิ ่นและคณะกรรรมการพัฒนาท้องถิ ่น และประกาศผล                    
                                          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ               
                                          โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                                                   
                                                    (4) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื ่อช่วยปฏิบัติงาน                 
                                          ตามท่ีเห็นสมควร”  
 
 
 
                          / และตามความในระเบียบ................ 
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                                                      และตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ ัดทำ 
                                          แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
                                          (ฉบ ับท ี ่  3) พ.ศ.2561 “ข ้อ 12 ให ้ยกเล ิกความใน (3) ของข ้อ 29                         
                                          ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                                          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                                          การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
                                          และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ 
                                          ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร  
                                          ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ 
                                          ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
                                          ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
                                          และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 
                                          หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   
 

ระเบียบวาระท่ี 2            รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
ประธานฯ             บริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
     ขอให้กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร                  
                                          ส่วนตำบลเมืองลี ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม              
                                          และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2562                   
                                          ว ันที ่  19 พฤศจิกายน 2562 เช ิญคร ับและหากมีข ้อแก้ไข/เพิ ่มเต ิม/ 
                                        เปลี ่ยนแปลง ขอให้แจ้งทางเลขานุการคณะกรรมการหรือผู ้ช ่วยเลขาฯ                 
                                    ได้เลยครับ 
 
ที่ประชุม                            ได ้ตรวจบ ันท ึกรายงานการประช ุมคณะกรรมการ ต ิดตามฯ                                              
                                          ครั ้งที ่ 1/2562 เป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว และไม่มีการแก้ไข/เพิ ่มเติม/ 
                                          เปลี่ยนแปลงใดๆ ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
                                          ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3            ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ             ไม่มี 
ประธานฯ 
 
ระเบียบวารที่ 4   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   ที่ประชุมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานฯ 
 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 
 
                       / ระเบียบวาระท่ี 5 ................. 
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ระเบียบวาระท่ี 5            เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ   5.1.การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการ  
                                          ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ร่วมกัน  
                                          จัดทำร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร              
                                          ส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิญครับ 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ   เร ียนท ่านประธานฯ กรรมการและผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน                        
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   ผมนายพงศกร  เขื่อนคำ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ               
                                          ขอนำเสนอข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ                
                                          พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 
     เค้าโครงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     1.หน้าปก 
                                      2.ประกาศ 

3.คำนำ 
4.สารบัญ 
5.บทนำ 

                                  5.1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
                                              ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคตเพื่อให้  
                                       เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
                                           5.2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
                               ใช้เป็นเครื ่องมือในการบริหารราชการท้องถิ ่นของ อบต.เมืองลี โดยเฉพาะ              
                                       สภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
                                         ของการดำเนินโครงการว่าโครงการใดได้ดำเนินการไปแล้วกำลังดำเนินการ               
                                      หรือ ไม่ได้ดำเนินการ เพราะอะไรอันจะนำไปสู ่ประสิทธิภาพในการพัฒนา             
                                        ตำบลเมืองลีและการบริหารองค์กรต่อไป 
                                  5.3.ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
                               5.3.1.การดำเนินการติดตามและประเมินผลโดยมีคณะกรรมการ 
                                 ติดตามและประเมินผล 
                        -ตั้งคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
                                         ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548                 
                                          และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                              5.3.2.การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
                        -ใช้แนวทางเช่น การจัดทำแบบสอบถาม การสำรวจลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  
 
 
 
                 / 5.3.3.การรายงานผล........ 
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                              5.3.3.การรายงานผล 
   -คณะกรรมการติดตามฯ            รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
 
 
                                ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลให้            สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  
                                 

หลังจากนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ (ภายในเดือนธันวาคม) 
 
                                   5.4.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
                                  -ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                              -ใช ้ระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร 
                                                     ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 
                               -ใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas) 
                                 -ใช้แบบสอบถาม 
                                  5.5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
                               -ทำให้มีข้อมูลในการบริหารองค์กรและพัฒนาท้องถิ่น 
                              -ร ับรู ้ร ับทราบข้อดี -ข้อเส ียในการปฏิบัต ิงานและการบริหารงาน              
                                       เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
                          6.ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 

โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี     
 (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

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

71 7,892,290 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 875,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

24 6,840,000 

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

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

จำนวนรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ 
62 รายการ 8,691,200 

 
     สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตั ้งรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ทั ้งหมด                
62 รายการ ใช้งบประมาณ 8,691,200 บาท 
  
  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ตารางที่ 1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖3 ที่ได้รับการอนุมัติประมาณและไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาห้าป ี

ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณฯ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 213 5 208 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว              
                    เชิงอนุรักษ์ 

104 5 99 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม                      
                    และความม่ันคงของมนุษย์ 

71 18 53 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  
                    ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22 6 16 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

24 3 21 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ              
                    และการบริการ 

42 9 33 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการวิถีชุมชน              
                    พ้ืนที่ต้นน้ำ 

6 1 5 

รวม 512 47 465 
 
 
 
 
                                    / สรุป........... 
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สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้อนุมัติงบประมาณโดยการนำเอาโครงการจากแผนพัฒนาองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 46 โครงการ จาก 512 โครงการ             
โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุมัติงบประมาณจำนวน 5 โครงการ จาก 104 โครงการ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุมัติงบประมาณ
จำนวน 5 โครงการ จาก 104 โครงการ ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุมัติงบประมาณจำนวน 18 โครงการ จาก 71 โครงการ 
,ยุทธศาสตร์ที ่ 4 อนุมัติงบประมาณจำนวน 6 โครงการ จาก 22 โครงการ ,โครงการยุทธศาสตร์ที ่ 5 อนุมัติ
งบประมาณจำนวน 3 โครงการ จาก 24 โครงการ ,ยุทธศาสตร์ที ่ 6 อนุมัติงบประมาณจำนวน 9 โครงการ                    
จาก 42 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 7 อนุมัติงบประมาณจำนวน 0 โครงการ จาก 6 โครงการ 
 
ตารางที่ 3 จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ที่ได้ดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ ปี 2563 

โครงการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

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

5 3 60 2 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ 

18 12 66.66 6 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม         
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6 2 33.33 4 66.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

3 2 66.66 1 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ                 
บริหารจัดการและการบริการ 

9 4 44.44 5 55.56 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ     
วิถีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

1 1 100 0 0 

รวม 47 24 51.06 23 48.93 
สรุป โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด 47 โครงการ ดำเนินการไป 24 โครงการ                
ค ิดเป ็นร ้อยละ 51.06 ไม ่ได ้ดำเน ินการ 23 โครงการ ค ิดเป ็นร ้อยละ 48.93 โดยย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3                                     
และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ดำเนินการไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการเลย                 
คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   / ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน.......... 
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ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปปฏิบัติจำแนกรายโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

  

หน่วย 
ดำเนินการ 

  

จำนวนเงิน 
ที่ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

- - - - 

รวม 0 โครงการ - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการเทศกาลของดีตำบลเมืองลี สำนักปลัดฯ 150,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน                  สำนักปลัดฯ 20,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง สำนักปลัดฯ 13,500 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 3 โครงการ - 183,500 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

กองการศึกษาฯ 10,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษาฯ 2,765 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองการศึกษาฯ 9,630 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เด็ก ศพด. กองการศึกษาฯ 4,896 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ 195,870 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6.โครงการส่งเสริมจิตสำนึกรักการอ่าน 
 

กองการศึกษาฯ 5,400 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ 
 

กองการศึกษาฯ 9,995 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์                                    
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 

 
 

สำนักปลัดฯ 13,290 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

9.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ 29,150 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10.โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลเมืองลี 
ต้านภัยยาเสพติด 

 

กองการศึกษาฯ 70,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
 

สำนักปลัดฯ 140,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

12.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ตำบลเมืองลี 
 

กองการศึกษาฯ 447,220 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 12 โครงการ - 938,216 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา กองการศึกษาฯ 9,415 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการละเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน กองการศึกษาฯ 5,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ - 14,415 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
 

สำนักปลัดฯ 2,700 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการบริหารจัดการขยะภาคครัวเรือน 
 

สำนักปลัดฯ 19,650 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 2 โครงการ - 22,350 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอ่ืนๆ  
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สำนักปลัดฯ 1,325 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน  
 

สำนักปลัดฯ 23,300 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
 

สำนักปลัดฯ 17,800 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4.โครงการจัดงานรัฐพิธีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
 

สำนักปลัดฯ 53,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 4 โครงการ - 95,435 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการวิธีชุมชนพื้นที่ต้นน้ำ 

โครงการพัฒนา 
ที่ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

จำนวนเงินที่
ดำเนินการจริง 

(บาท) 
ผลการดำเนินงาน 

1.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า 
 

สำนักปลัดฯ 47,290 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

รวม 1 โครงการ - 47,290 - 

รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ  - 1,311,206 - 

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

รายจ่าย 
รายการ รายละเอียด งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
1 แผนงาน

สาธารณสุข 
งานบริหาร
สาธารณสุข 

อ่ืน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 

จัดซื้อ
เครื่องวัด
อุณหภูมิ 

7,200 สำนักงาน
ปลัดฯ 

2 แผนงาน
บริหารงาน 

กอง
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับ
การศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน 

2,500 กอง
การศึกษาฯ 

3 แผนงาน
บริหารงาน 

กอง
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับ
การศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
All in one 
สำหรับงาน
สำนักงาน 

17,000 กอง
การศึกษาฯ 

4 แผนงาน
บริหารงาน 

กอง
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียว 

กับ
การศึกษา 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาว-ดำ 

2,600 กอง
การศึกษาฯ 

5 แผนงาน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ

ระงับ
อัคคีภัย 

ค่าท่ีดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้าง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

จัดซื้อและ
ติดตั้งกระจก

โค้ง 

72,000 สำนักงาน
ปลัดฯ 

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

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
1.ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน 

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

         4. ปัญหาทางข้อกฎหมายเชิงปฏิบัติในด้านการก่อสร้างด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน                        
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2563                   
นอกจากจะต้องตั้งงบประมาณไว้เพ่ือเป็นค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างแล้ว การทำหนังสือเสนอ   
เพ่ือให้วิศวกรระดับสามัญรับรองแบบการก่อสร้างนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบลเม ืองล ี  เร ื ่องงบประมาณรายจ ่ายประจำปี  พ.ศ.2563 ไม ่สามารถดำเน ินการได้                    
เนื่องจากความชัดเจนของข้อระเบียบ/กฎหมายและจำนวนวิศวกรสามัญมีน้อยมากทำให้การรับรองแบบนั้น                    
เป็นไปอย่างจำกัด  

 5.งบประมาณที ่ได้ร ับการจัดสรรเข้ามาล่าช้าเกินกว่าจะดำเนินการ เนื ่องจากการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีล่าช้าใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ จึงทำให้ไม่ทันการที่
จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวมาจัดทำโครงการหรือการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ 

2.แนวทางแก้ไข 
           1.ขอความร่วมมือผู ้นำชุมชน/ผู ้นำท้องที ่ท ้องถิ ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                 
จากแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านแล้วดำเนินการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้ องค์กรการบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นล่วงหน้าในลักษณะของโครงการแบบสรุ ปเพื่อให้มีข้อมูลเพื่อจัดทำ
หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าอุทยานฯ ล่วงหน้าก่อนการดำเนินงาน ตามกระบวนการขออนุญาต
ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้พ้ืนที่ที่ขออนุญาตพร้อมในการดำเนินการตามโครงการ  
           2.ควรพิจารณาตั ้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการที ่จะต้องดำเนินการ                          
ในปีงบประมาณนั้นซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สามารถดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ได้แล้ว ยังสามารถลดปัญหา                      
ในการโอนเพิ ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นจะต้องมีการ
กลั่นกรองโครงการและต้องได้ข้อสรุปในส่วนของรายละเอียดโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์ จำนวนงบประมาณ ที่
แน่นอน เพ่ือลดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในภายหลังซึ่งจะเกิดความยุ่งยากตามมา 
           3.การแก้ไขปัญหาเรื ่องการให้ความสำคัญของการจัดทำแผนนั้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหา  
หลายด้าน ดังนี้  
  3.1 การปลูกจิตสำนึกให้กับผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ในการให้ความสำคัญ    
และตระหนักถึงประโยชน์จากการจัดทำแผน 
  3.2 การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนแก่ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน 
โดยเฉพาะด้านระเบียบ/กฎหมาย ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ทราบถึงกระบวนการจัดทำแผน และความถูกต้อง                   
ในการจัดทำแผน 
  3.3 ทุกคร ั ้งท ี ่ม ีการประช ุมเก ี ่ยวกับแผนหรือการจ ัดทำงบประมาณ ผ ู ้บร ิหารท้องถิ่น                     
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเน้นย้ำถึงประโยชน์/โทษ ความสำคัญและข้อจำกัดของการจัดทำแผน รวมทั้งผลที่จะ
ตามมาเมื่อไม่ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนตามกระบวนการของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
                 / 4.การแก้ไขปัญหา............ 
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  4.การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเห็นควรให้มีการทำหนังสือขอให้วิศวกรสามัญรับรองแบบโครงการ
ก่อสร้างตามโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน และดำเนินโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการก่อสร้างที่ไม่
ต้องมีการรับรองแบบตามวิธีการช่าง ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเห็นควรมีการเสนอเพื่อแก้ไขกฎหมายเพื่อให้
กระบวนการด้านการก่อสร้างและรับรองแบบเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมายิ่งขึ้น (หมายเหตุ : ปัจจุบันได้มีการ
แก้ไขระเบียบ/กฎหมายสำหรับโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้มีลักษณะซับซ้อนไม่ต้องมีการรับรองจากวิศวกรระดับสามัญ) 
 
                            7.ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
                          1.จะเป ็นการพ ิจารณาความสอดคล ้องระหว ่ างย ุทธศาสตร์  
                                          แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กับ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง 
                                        ส่วนท้องถิ ่นระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงความสอดคล้องกับ                            
                                  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และอ่ืนๆ 
                                       2.จะเป ็นการประเม ินผลการนำแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นไปปฏ ิบ ัติ                    
                                    ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
                              -เช ิงค ุณภาพ จะเป ็นการประเม ินความสอดคล ้องเหมาะสมว่า                     
                                         เป็นไปตามตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
                               -เชิงปริมาณ จะเป็นการประเมินผลจากเครื่องมือในการวัดผลตามที่ 
                                     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดไว้ คือ การนำเสนอ 
                                         ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามและข้อเสนอแนะต่างๆ 

สรุปผลแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

*****จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 70 ชุด เก็บแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 42 ชุด***** 
ตอนที ่  1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อผลการดำเน ินงานขององค์การบร ิหาร                      
              ส่วนตำบลเมืองลี รายยุทธศาสตร์ 

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

3 15  
 

20  4 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

0 12 23 6 1 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การพัฒนาสังคมและ            
ความมั่นคงของมนุษย์ 
 

0 10 28 3 1 

ยุทธศาสตร ์ท ี ่  4 การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

0 16 23 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 
 

1 9 24 8 0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการบริการ 
 

1 11 24 6 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการ
วิธีชุมชนพ้ืนที่ต้นน้ำ 
 

1 13 23 4 1 

 
สรุป ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี            
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 57.14 รองลงมา                 
จะมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 29 และในระดับน้อย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12 
 
ตอนที ่  2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อผลการดำเน ินงานขององค์การบร ิหาร                            
              ส่วนตำบลเมืองลี ในภาพรวม 

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

มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
ของ อบต.เมืองลี 

0 10 25 6 1 

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับร ู ้ข ้อม ูลข ่าวสารของโครงการ              
หรือกิจกรรมของ อบต.เมืองลี  

1 6 19 14 2 

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

0 12 20 10 0 

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

4 8 20 9 1 

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

2 5 18 14 3 

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

1 12 24 5 0 

7 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง 

0 9 19 11 3 

8 ประชาชนได้ร ับประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 

3 5 23 10 1 

9 ประชาชนได้รับความสะดวกจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี 

2 11 21 7 1 

 
                    / สรุปความพึงพอใจ.......... 
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สรุป ความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองลี ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                  
ในภาพรวม ประชาชนมีระด ับความพึงพอใจในระด ับปานกลาง เฉล ี ่ยอย ู ่ท ี ่ร ้อยละ 50 รองลงมาคือ                           
ระดับความพึงพอใจน้อย เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 22.61  และระดับความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 
20.47 
  

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

ของหมู ่บ้านในการของบประมาณหรือแผนการพัฒนาต่างๆ ที ่ผ่านมาพอใจแต่ยังไม่เพียงพอต่อการต้องการ                
ของชุมชนที่เดือดร้อน 

 
                         8.ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
                                เป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดของรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                                          9.ภาคผนวก  
                                  -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร              
                                      ส่วนตำบลเมืองลี 

 

 
 

  
 
        คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

ที่  278 / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

-------------------------- 
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

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

 
                               / ให้คณะกรรมการ......... 
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             ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     (5) ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถ
ได้รับการแต่งตั้งอีก 
 

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

 
                            -คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 
 
 
 
 

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

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และข้อ 10 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ     
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประกอบด้วย 

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

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
                  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  

           (ค) ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาประเทศ กล ุ ่มจ ังหว ัด และจ ังหว ัด โดยให ้ เน ้นดำเน ินก าร                          
ในย ุทธศาสตร ์ท ี ่สำค ัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช ่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

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

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล           
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้ าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา       
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

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

          (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสาน 

กับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        สั่ง  ณ  วันที่    27      เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ    สำหรับการนำเสนอร่างรายงานการติดตามและประเมินผล 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ               แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปีงบประมาณ                  
                                       พ.ศ.2563 ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ  
 
                  / นายจารีนทร์.............. 
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นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ    ที ่ประช ุมม ีความค ิดเห ็น ข ้อเสนอแนะ หร ือ อยากจะให้                   
ประธานฯ                    มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญได้ครับ  
 
นายสุขสันต์  ฐานะ    ผมขอสอบถามว ่าคณะกรรมการพ ัฒนาองค ์การบร ิหาร                     
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1                  ส่วนตำบลเมืองลี ได้มีการปรับปรุงรายชื ่อคณะกรรมการหรือไม่ครับ  
                                               โดยเฉพาะอาจารย์ยอดยิ่ง จินะแปง ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ  
                                                  ไปเมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 ที ่ผ่านมา และคุณหมอถนัด ทองเบี้ย         
                                               ผู้ล่วงลับ  
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ    เรียนที่ประชุม ผมขอตอบประเด็นสอบถามตามที่ท่านผู้ใหญบ่า้น 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ                   น้ำอูน ม.1 ได้สอบถามมานะครับ โดยรายชื ่อคณะกรรมการพัฒนาฯ                 
                                              จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดครับ โดยในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  
                                                เพ ื ่อพ ิจารณาร ่างแผนการดำเน ินงานช่วงเด ือนก ันยายน 2563                  
                                               ที่ผ่านมายังมีรายชื่ออาจารย์ยอดยิ่งอยู่ เพราะยังไม่เกษียณอายุราชการ  
                                                 แต่หลังจากวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 ก็จะนำรายชื ่อออก และจะหา 
                                             คณะกรรมการท ี ่ เป ็นต ัวแทนจากหน่วยงานในพื ้นที ่ตำบลเม ืองลี                      
                                                  เข้ามาทดแทน ส่วนในกรณีคุณหมอถนัด ทองเบี้ย ที่ได้ถึงแก่กรรมไป               
                                            ก็ถือว่าพ้นจากตำแหน่งโดยทันที ตอนนี้ก็อยู ่ในช่วงการหากรรมการ  
                                           ท่านอื่นมาทดแทนอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ รพสต.ที่มาบรรจุใหม่  
                                                 2 คนครับ 
 
นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว   ผมขอสอบถามว่าถ้ามีการเพ่ิมจำนวนคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น
สมาชิกสภาฯ บ้านนาม่วง ม.7       คณะกรรมการพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ น  คณะกรรมการสน ั บสน ุ น ก าร 
                                              จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                                แผนพัฒนาท้องถิ่น จะได้หรือไม่ ทั้งนี้ผมอยากจะให้หลายๆฝ่ายได้เข้าร่วม 
                                                    มาจ ัดทำแผนหร ือได ้มาร ับร ู ้ร ับทราบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น                      
                                                ตำบลเมืองลี ของเราร่วมกันมากๆและแพร่หลาย  
 
นายพงศกร  เขื่อนคำ    สำหรับกรณีการเพิ ่มจำนวนคณะกรรมการนั ้น การแต่งตั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ                       กรรมการจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับ จะไปเพ่ิมเองไม่ได้  
                                           นอกเสียจากระเบียบ/กฎหมายให้อำนาจเท่านั้น กรณีนี้จึงต้องแต่งตั้ง 
                                               กรรมการตามจำนวนที ่ผมได ้นำเสนอไปข้างต ้น แต่ถ ้าอยากให ้มี                     
                                                   การร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างแพร่หลาย ก็สามารถเชิญ 
                                              องค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานอื ่นๆ รวมถึงผู ้นำท้องที ่ ผู ้นำท้องถิ่น                
                                                และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมได้ครับ ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหาร 
                                                ส่วนตำบลเมืองลี ก็ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมอยู่เสมอ  
                                               เพราะเราทำงานร่วมกันในลักษณะเป็นการบูรณาการร่วมเพื ่อพัฒนา              
                                             พ้ืนที่ตำบลเมืองลีครับ 
 
 
                                 / นายวิชิต............. 
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นายวิชิต  บัตริยะ    ผมขอเพ ิ ่มเต ิมประเด ็นการเช ิญผ ู ้ส ่วนเก ี ่ยวข ้องนะครับ                 
นายก อบต.เมืองลี                    สำหรับวันนี ้ท่านจะเห็นว่ามีผู ้เข ้าร่วมประชุมไม่มาก เพราะว่าเป็น                   
                                                 การประช ุมคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนา                        
                                              เป็นกรรมการชุดเล็กที่มีหน้าที่หลักๆในการจัดทำร่างรายงานการติดตาม  
                                                และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี แล้วรายงานให้ผู ้บริหารท้องถิ่น               
                                                พอร่างรายงานดังกล่าวจัดทำเสร็จสิ้นแล้ว ผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น             
                                                 จะนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาต่อไปครับ 
 
นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด   เรียนที ่ประชุมฯ ดิฉันขอเสนอแนะในส่วนของแบบสอบถาม             
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ                การติดตามและประเมินผลแผนว่าอยากจะขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน  
                                              หมู่บ้านช่วยกันกระจายแบบสอบถามให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่าน  
                                               กรอกแบบสอบถาม แล้วรวบรวมและนำส่ง อบต.เมืองลี เพื่อจะได้นำเอา  
                                               ผลของแบบสอบถาม อันเป็นเครื ่องมือวัดความพึงพอใจรูปแบบหนึ่ง             
                                               ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถาม              
                                                  ให ้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่น ได ้ใช ้เป ็นเคร ื ่องม ือในการบริหารและพัฒนา                   
                                                   ตำบลเมืองลีต่อไปค่ะ  
       ต ่อมาค ือเร ื ่ องการให ้ความสำค ัญในเร ื ่ องของแผนและ 
                                             การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน หรือคณะกรรมการต่า งๆ                       
                                                ที ่เก ี ่ยวกับแผน อยากจะให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในกระบวนการ                 
                                               จัดทำแผนมากๆ เพราะแผนพัฒนาตามระเบียบแล้วจะต้องจัดทำไว้               
                                                 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป ถ้าไม่มีแผนก็ไม่สามารถไป  
                                                  จ ัดทำงบประมาณรายจ ่ายประจำป ี ในข ้อบ ัญญัต ิงบประมาณได้                    
                                              รวมถ ึงการของบประมาณเพื ่อดำเน ินงานได ้  ด ังน ั ้นแผนพ ัฒนา 
                                           จึงเปร ียบเสมือนต้นทางของงบประมาณที ่ม ีความสำคัญอย่างยิ่ ง                   
                                               ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในท้องถิ่นนะคะ  
       และอีกเรื ่องหนึ ่งก็คือ การวางแผนและเสนอโครงการเข้ามา               
                                                 ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นของอบต.เมืองลี อยากจะขอให้ทางผู ้นำชุมชน/ 
                                            หมู่บ้าน และคณะกรรมการกลั่นกรองและวางแผนให้ดีก่อนจะนำเสนอ  
                                               โครงการบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาฯ ทั้งนี้จะต้องตระหนักถึงความพร้อม  
                                             ของพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ  
                                               เป็นสำคัญ เพราะถ้าโครงการของเราที่มีอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
                                           ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                                                มีจำนวนถึง 512 โครงการ แต่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
                                                เพื ่อดำเนินการได้เพียงแค่ 47 โครงการ และดำเนินการจริงได ้แค่                   
                                               24 โครงการเท่านั้น ซึ่งน้อยมากถ้าเทียบกันเป็นสัดส่วนโดยกรณีดังกลา่ว 
                                              ยังส ่งผลต่อคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง                  
                                            ส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีด้วยค่ะ  
 
 
 
                                                       / นายสุขสันต์................. 
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นายสุขสันต์  ฐานะ    ผมขอชี ้แจงเพิ ่มเต ิมสำหรับประเด็นแบบสอบถามนะครับ 
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1                       อยากจะขอฝากทางเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเอกสารควรจะชี้แจงและติดตามเอกสาร 
                                               แบบสอบถามด ้วยนะคร ับ และท ี ่ สำค ัญต ้องส ่ ง เอกสารให ้ตรง 
                                                    กลุ่มเป้าหมายที่หนังสือหรือเอกสารกำหนด เพื่อจะได้เกิดความชัดเจน              
                                              ในการปฏิบัติ ครับ 
 
นายธวัชชัย  บัตริยะ    ผมเห็นด้วยกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1 นะครับ เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3            ผู้ส ่งเอกสารนั ้นจะต้องส่งเอกสารให้ถ ูกกลุ ่มเป้าหมายและติดตาม                
                                            เอกสารด้วยโดยเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเอกสารส่งเอกสารแล้วบอกว่าจะกลับมาเก็บ 
                                               แบบสอบถามค ืน แต ่ก ็ ไม ่มาเก ็บจ ึงทำให ้แบบสอบถามตกหล่น                        
                                              ทั้งนี ้ของหมู ่บ้านนาหมอ หมู ่ที ่ 3 อยู ่ที ่บ้านผมครับ ถ้ายังไงผมขอให้               
                                         แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเอกสารไปรับแบบสอบถามดังกล่าวมาด้วยครับ 
 
นายวิชิต  บัตริยะ    ขอบคุณสำหรับข้อชี้แจงและข้อเสนอแนะนะครับ ทั้งนี้ผมขอฝาก
นายก อบต.เมืองลี                         ทางหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 
                                          ตามท่ีประชุมได้แจ้งมาด้วยครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ    ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอเชิญได้เลยครับ 
ประธานฯ 
 
นายวิชิต  บัตริยะ    สำหร ับผมม ีเร ื ่องอ ื ่นๆจะเสนอด ังน ี ้นะคร ับ เร ื ่องแรก                    
นายก อบต.เมืองลี                  การท ี ่ งบประมาณของเราไม ่ เพ ียงพอจ ึงทำให ้ เราไม ่สามารถ  
                                      ดำเนินโครงการบางอย่างเช่นโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณ 
                                         จำนวนมากได้  
      เร ื ่องต่อมาผมได้มอบหมายให้กองช่างให้เสนอโครงการ               
                                              ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ  
                                             ร ่วมกับสำนักงานป่าไม้ประจำจ ังหวัดน่าน คือโครงการปิดทอง                   
                                           หลังพระ และเร ื ่องการขอนิรโทษกรรมการดำเน ินการก่อสร ้าง                   
                                               ในพื ้นท ี ่ เขตป ่าสงวนและป ่าอ ุทยาน ท ั ้ งน ี ้ก ็ เพ ื ่อประโยชน ์สุข                      
                                              และการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตำบลเมืองลีครับ 
      ในส่วนของโครงการก่อสร้างที ่ได้งบประมาณจากงบโพลดุล  
                                              เพื ่อก่อสร้างพนังกั ้นน้ำโดยวางกล่องเกรเบี ้ยน บริเวณบ้านนาม่วง                
                                           หม ู ่ ท ี ่  7  จำนวน 2  โครงการนะคร ับ  งบประมาณท ั ้ งหมด                   
                                                5,000,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยทำการปรับเงินผู้รับเหมา  
                                                 100 ,000 กว ่าบาท และส ่ งค ืน เง ินท ี ่ เหล ือจากการก ่อสร ้าง  
                                                  1 ,300,000 บาท ใจจร ิงอยากให ้เง ินส ่วนนี ้ตกอย ู ่ ในบัญช ีของ                
                                                 อบต.เมืองลี เพื ่อจะได้นำเอาเง ินงบประมาณดังกล่าวไปพัฒนา     
                                             โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลเมืองลีในโครงการอื่นๆ ต่อไป 
 
                   / นายวิชิต............. 
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นายวิชิต  บัตริยะ    ผมขอสอบถามทางผู ้อำนวยการกองการศึกษาฯ ว ่าจะมี             
นายก อบต.เมืองลี                           การจัดงานโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองลี ต้านภัยยาเสพติดประจำปี  
                                               พ.ศ.2563 เมื่อใดครับ 
 
นางกฤษณา  สุวรรณา    ในส ่วนของการจ ัดงานน ั ้น ด ิฉ ันได ้หาร ือก ับถามทาง               
ผอ.กองการศึกษาฯ                        ท่านรองมนัส ถาธิ  แล ้วม ีข ้อสร ุปเบ ื ้องต ้นว ่าจะจ ัดงานในว ันที่                      
                                                30 ธันวาคม 2563 
 
นายสุขสันต์  ฐานะ    ผมมีความเห็นว่าการจัดงานในวันที ่ 30 ธันวาคม 2563                  
ผู้ใหญ่บ้านน้ำอูน ม.1                       ที ่ใกล้ว ันสิ ้นปี เพราะประชาชนที ่กลับมาจากต่างจังหวัดคงจะไป                   
                                              อยู่ที่บ้านหรือกินดื่ม ฉลองกัน ไม่มาร่วมงานกันมากนัก 
 
นายธวัชชัย  บัตริยะ    สำหรับผมมองว ่าจ ัดงานว ันที ่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น               
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3                  เหมาะสมแล ้วเพราะนอกเหนือจากที ่ประชาชนจะกล ับมาจาก 
                                                ต่างจังหวัดแล้วนั้น จะมีการจัดงานแข่งขันฟุตบอลที่จัดโดยกลุ่มเยาวชน 
                                                ตำบลเมืองลี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนที่ทำงาน 
                                                อยู ่ใน กรุงเทพฯ ร่วมด้วย การจัดงานในลักษณะดังกล่าวร่วมกัน                
                                              จะทำให้งานมีกิจกรรมมากขึ้นและมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดให้  
                                                 ประชาชนมาเข้าร่วมงานได้มากนะครับ 
 
นางกฤษณา  สุวรรณา    ดิฉันเห็นด้วยกับทางผู ้ช ่วยผู้ ใหญ่บ้านนาหมอ ม.3 นะคะ                
ผอ.กองการศึกษาฯ                    แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะจัดงานวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่อย่างใด  
                                           ทางด ิฉ ันในฐานะ ผอ.กองการศ ึกษาฯ ผ ู ้ม ีหน ้าท ี ่ ร ับผ ิดชอบ                   
                                               โครงการดังกล่าวจะนำเรื ่องนี ้ ไปหารือกับทางผู ้ที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้อง               
                                                และจะเรียกประชุมหารือกันอีกครั้งค่ะ 
 
นางสาวปรียกาญ  อินทะพุด   ดิฉันมีเรื่องที่อยากจะขอแจ้งให้ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น รับทราบ
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ                    เกี่ยวกับกระบวนการร้องทุกข์ โดยเฉพาะการร้องขอให้ อบต.เมืองลี  
                                               ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะนะคะ อยากให้ผ ู ้นำทุกท่าน 
                                              ได้แจ้งกับประชาชนในหมู่บ้านว่าถ้ามีความต้องการให้ อบต.เมืองลี  
                                              ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะจุดใดก็ขอให้ทำตามแนวทางที่ระเบียบ/กฎหมาย  
                                               กำหนด โดยการกรอกแบบคำร้องทุกข์เพื ่อให้เป็นไปตามขั ้นตอน               
                                                  และเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต.เมืองลี ค่ะ  
 
นางปฏิญญา  เสนากูล    ดิฉันขอเพิ่มเติมประเด็นการเขียนแบบคำร้องทุกข์ อยากจะให้
รักษาการ ผอ.กองคลัง                ผู ้นำชุมชน/หมู่บ้าน และสมาชิกสภาฯ ควรจะมีสำเนาแบบคำร้อง              
                                                อยู่ที่บ้านของตน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่ประชาชน             
                                             จะได้ไปดำเนินการเขียนคำร้องได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการที่ผู้นำฯ รวบรวม  
                                                    มาส่งให้ อบต.เมืองลี จะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ  
 
               / นายจารีนทร์............. 
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นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ    ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืน จะเสนออีกหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม     ไม่มี 
 
นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ    ถ้าที่ประชุมไม่มีเรื่องใดจะแจ้งเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดประชุม
ประธานฯ                              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร              
                                                  ส่วนตำบลเมืองลี แต่เพียงเท่านี้ และขอให้ทุกท่านเชิญรับข้าวกล่อง             
                                              เพ่ือเป็นการเลี้ยงรับรองการประชุมด้วยครับ 
 
 
ปิดประชุม     เวลา   11.45 น. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      / (ลงชื่อ)............ 
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 (ลงชื่อ)                  ผู้บันทึกการประชุม 
 

                                                    (นายพงศกร   เขื่อนคำ) 
                                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 
                (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
                                                     (นายวริทธิ์ธร   จินะแปง) 
                                                     ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                         แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
 

                  (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

                                                    (นายจารีนทร์   ใจหลวงคำ) 
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีบ้านนาคา หมู่ที่ 4 
                       ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                           แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 
 
 
 
 


