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ค ำน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
   ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ ทั้งนี้ยังใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
   ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 20 เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้อง
เผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก 
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้    
   ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะ
เป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
   การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้  
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของท้องถิ่น ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

3. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



3 
 

 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

4. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  4.1 กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
     (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ที่
ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.2/ว0701 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
สามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080.2/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

5. ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  5.1 ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
      ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
      (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
น้ าร้อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม ประกอบด้วย 
     1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
      2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
       3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
       5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
    (2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

       แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (3)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การติดตามและ 

ประเมินผลด้วยระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
  5.2 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล   

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลระยะหกเดือนดังนี้ 

   ระยะที่ 1  เดือน  ตุลาคม  2560 – มีนาคม  ๒๕61   
   ระยะที่ 2  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทัง้หมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

5.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

http://www.dla.go.th/


5 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ กำรติดตำมและประเมินผลด้วย  

ระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
  
   

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าขึ้นภายใต้การด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

     “เมืองเกษตรอินทรีย์ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักธรรมาภิบาลบริหารท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม และ 
              พัฒนาการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริม รณรงค์ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา คุณภาพชีวิต แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 

พันธกิจ  จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ได้มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้  
                    มาตรฐานเพียงต่อความต้องการของประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และพัฒนาโครงสร้าง  
                    พ้ืนฐานทางการเกษตร 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
  จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการจราจร การจัดท าผังเมือง    
    และการคมนาคม 
 

จ านวนถนนได้รับการพัฒนา เป็นถนนลาดยางและ
ถนนคอนกรีต 

2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
 

จ านวนจุดที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

3. พัฒนาระบบการระบายน้ า  
 

จ านวนรางระบายน้ า 

4. พัฒนาระบบการประปา แหล่งน้ าเพ่ือ 
    อุปโภคบริโภค 
 

จ านวนประปาหมู่บ้านที่มีการก่อสร้าง /ปรับปรุง 
 

5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จ านวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม 
 

6. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร จ านวนหนองน้ าและคลองน้ าธรรมชาติที่ขุดลอก 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  :  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
 
พันธกิจ  ส่งเสริมพัฒนาชุมชนสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม และ 
                     พัฒนาการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์  ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง ยึดหลักและปฏิบัติตาม  
                   แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เสริมสร้าง  
                   เครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยว 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์  
  จ านวนชุมชนในพ้ืนที่ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านการเกษตร จ านวนเครือข่ายชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึน  
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรหันมาท าการเกษตรแบบอินทรีย์  
  

2. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนที่  น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

3. พัฒนาอาชีพเสริมให้กลุ่มต่างๆ จ านวนกลุ่มอาชีพ ได้รับการพัฒนา 
 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น จ านวนแหล่งท่องเที่ยวจะได้การพัฒนา 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ  ส่งเสริม รณรงค์ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ ส่ ง เสริม อนุรั กษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้ งสนับสนุน ให้ ชุมชนรักษา  
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์  จ านวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมมากข้ึน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการดูแล 
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

รอ้ยละของประชาชนในพื้นท่ี 

2. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรม 
ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
 

จ านวนข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 

ปัญหาขยะในพ้ืนที่ลดลง 

4. บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่า ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

จ านวนปัญหาหมอกควันในพื้นที่ลดลง 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ  ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในความหลากหลาย  
                   ของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์  
   ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน 
เพ่ิมมากข้ึน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ 

ร้อยละ ของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ 
ได้รับการอนุรักษ์ 
 

2. ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

ร้อยละของประชากรในพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

ร้อยละของนักท่องเที่ยว 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งค่ังอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพให้  
                        พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
 

พันธกิจ  ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา คุณภาพชีวิต แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ให้ได้รับการบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ และ  
                   ทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาของ  
                   ประชาชนในต าบล ให้ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่  
                   ประชาคมอาเซียน เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง 
                   เหมาะสม สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
    ประชาชน มีคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา สุขภาพ ดีขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคม
สงเคราะห์ 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีได้รับสวัสดิการ 

2. ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนทุกกลุ่มวัยและ
พัฒนาเป็นชุมชนจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพด ี

3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ทุกกลุ่มวัย ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
กีฬา และนันทนาการ 
 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัยเชิงบูรณาการ 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษา 

5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ี 

6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ชุมชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ี 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด  กองการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ังคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ 
ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
พันธกิจ  ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบสุขในชีวิตและ  
                     ทรัพย์สิน 
 

เป้าประสงค์   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความปรองดอง  
                     สมานฉันท์ ความสามัคคีในชุมชน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  
                     ภายในชุมชน 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์  
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกันภัย บรรเทาสาธารณภัย 
และรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ี 

2. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ี 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานสะอาด และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 

เป้าประสงค์   พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรในด้าน  
                     คุณธรรมจรยิธรรม 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์  
  การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร มี 
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมมากขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการ
ที่ดีและทันสมัย 
 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ี 

2. ส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร 
 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 

3. ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ร้อยละของจ านวนกระบวนการท างาน 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ 
 

ร้อยละของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ 
ให้แก่บคุลากร ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 
 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา 
 
ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและ
เป็นธรรมในการให้บริการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  :  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้ด้าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 
2560 ถึงมีนาคม 2561) โดยเก็บข้อมูลการด้าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั งข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด้าเนินงานต่อผู้บริหาร และน้ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด้าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล ดังนี  
 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยจะท้าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาแล้ว 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท้าแผนท้องถิ่น √  
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ √  
๔. มีการจัดตั งคณะกรรมสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√ 
 

ส่วนที่  ๒   การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส้าคัญของท้องถิ่นมาจัดท้าฐานข้อมูล √  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน √  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√ 
 

๑๐. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

√ 
 

๑๑. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√ 
 

๑๒. มีการก้าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓. มีการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗. มีการจัดท้าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘. มีการก้าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๙. มีการทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ √  
 
 



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีก้าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด้าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั งแต่สิ นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 
             
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. รายงานผลการด้าเนินงานระยะ 6 เดือน 
 (1) เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
 (2) เดือนเมษายน – กันยายน 2561



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่นการจัดประชุมประชาคม 
ระดับหมู่บ้าน ระดับต้าบล เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื นที่ก่อนน้ามาจัดท้าโครงการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
   องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะ 
ด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังกล่าวจ้าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้ดังนี  
 

1. จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๗๕ 4,128,260 75 94,128,260 ๗๕ 94,128,260 ๗๕ 94,128,260 
1.2 แผนงานการเกษตร ๗ 14,500,000 ๗ 14,500,000 ๗ 14,500,000 ๗ 14,500,000 

รวม ๘๒ 108,628,260 82 108,628,260 82 108,628,260 82 108,628,260 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 

        

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖ 155,000 6 155,000 ๖ 155,000 ๖ 155,000 
2.2 แผนงานการเกษตร ๔ 90,000 4 90,000 ๔ 90,000 ๔ 90,000 

รวม ๑๐ 245,000 10 245,000 ๑๐ 245,000 ๑๐ 245,000 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
3. การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ 20,000 ๑ 20,000 ๑ 20,000 ๑ 20,000 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๒ 100,000 ๒ 100,000 ๒ 100,000 ๒ 100,000 

3.3 แผนงานการเกษตร ๔ 130,000 ๔ 130,000 ๔ 130,000 ๔ 130,000 

รวม ๗ 250,000 ๗ 250,000 ๗ 250,000 ๗ 250,000 
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น         

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๘       265,000  ๘       265,000  ๘       265,000  ๘       265,000  

รวม ๘       265,000  ๘       265,000  ๘       265,000  ๘       265,000  

5. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพ
ชีวิต 

  
      

5.1 แผนงานการศึกษา ๑๕ 2,965,000 15 2,965,000 ๑๕ 2,965,000 ๑๕ 2,965,000 

5.2 แผนงานสาธารณสุข ๘ 154,500 8 154,500 ๘ 154,500 ๘ 154,500 

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๓ 284,000 ๑๓ 284,000 ๑๓ 284,000 ๑๓ 284,000 

5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๓ 1,650,000 ๑๓ 1,650,000 ๑๓ 1,650,000 ๑๓ 1,650,000 

5.6 แผนงานงบกลาง ๔ 2,660,000 ๔ 2,660,000 ๔ 2,660,000 ๔ 2,660,000 

รวม ๕๔ 7,718,500 54 7,718,500 ๕๔ 7,718,500 ๕๔ 7,718,500 



ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
6. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

        

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๙       392,000  ๙       392,000  ๙       392,000  ๙       392,000  
6.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ๓       194,000  ๓       194,000  ๓       194,000  ๓       194,000  
6.3 แผนงานงบกลาง ๑       500,000  ๑       500,000  ๑       500,000  ๑       500,000  

รวม ๑๓    1,086,000  13    1,086,000  ๑๓    1,086,000  ๑๓    1,086,000  
7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  
      

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒ 1,675,000 ๑๒ 1,675,000 ๑๒ 1,675,000 ๑๒ 1,875,000 
7.2 แผนงานการศึกษา ๖ 745,000 ๖ 745,000 ๖ 745,000 ๖ 745,000 
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน ๓ 1,400,000 ๓ 1,400,000 ๓ 1,400,000 ๓ 1,400,000 
7.4 แผนงานงบกลาง ๒ 210,000 ๒ 210,000 ๒ 210,000 ๒ 210,000 

รวม ๒๓ 4,030,000 ๒๓ 4,030,000 ๒๓ 4,030,000 ๒๓ 4,230,000 
รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ 122,222,760 197 122,222,760 ๑๙๗ 122,222,760 ๑๙๗ 122,422,760 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เฉพาะปี พ.ศ.2561 
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2. ผลการติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เฉพาะ ผ.01, ผ.02 (รอบที ่1 เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เฉพาะ พ.ศ. 2561 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  

พ.ศ. 2561 

ด าเนินการ 
รอบเดือนตุลาคม 2560-

มีนาคม 2561 

ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 58 25,629,900 12 3,727,675 5 1,160,875 14 4,414,400 

รวม 58 25,629,900 12 3,727,675 5 1,160,875 14 4,414,400 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 

        

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 155,000 3 65,000 1 40,000 - - 
2.2 แผนงานการเกษตร 4 90,000 4 90,000 1 12,550 - - 

รวม 10 245,000 7 155,000 2 52,550 - - 
3. การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 1 30,000 - - - - 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 100,000 2 100,000 - - - - 
3.3 แผนงานการเกษตร 4 130,000 4 130,000 - - - - 

รวม 7 250,000 7 260,000 - - - - 
4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 235,000 8 237,500 1 30,000 - - 
รวม 8 235,000 8 237,500 1 30,000 - - 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เฉพาะ พ.ศ. 2561 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  

พ.ศ. 2561 

ด าเนินการ 
รอบเดือนตุลาคม 2560-

มีนาคม 2561 

ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพ
ชีวิต 

        

5.1 แผนงานการศึกษา 15 2,985,000 7 3,487,520 3 1,340,246.16 - - 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 8 154,500 4 90,000 1 14,900 - - 
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 5,000 1 5,000 - - - - 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 284,000 5 74,000 - - - - 
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13 1,650,000 8 1,028,000 3 116,200 - - 
5.6 แผนงานงบกลาง 4 2,660,000 4 6,319,000 4 2,668,600 - - 

รวม 54 7,738,500 29 11,003,520 11 4,139,946.16 - - 
6. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

        

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 466,000 3 90,000 1 13,950 - - 
6.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 3 194,000 3 94,000 1 40,000 - - 
6.3 แผนงานงบกลาง 1 500,000 1 500,000 1 122,600 - - 

รวม 15 1,086,000 7 684,000 3 176,550 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เฉพาะ พ.ศ. 2561 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  

พ.ศ. 2561 

ด าเนินการ 
รอบเดือนตุลาคม 2560-

มีนาคม 2561 

ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

        

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 1,675,000 8 1,025,000 1 450 - - 
7.2 แผนงานการศึกษา 6 745,000 2 122,100 1 107,100 - - 
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,400,000 - - - - - - 
7.4 แผนงานงบกลาง 2 238,000 2 238,000 1 168,000 - - 

รวม 23 4,058,000 12 1,385,100 4 275,550 - - 
รวมทั้งสิ้น 175 39,242,400 82 17,452,795 26 5,835,471 14 4,414,400 

 
 



แผนภูมิแสดงโครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ.2561 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  
ตั งแต่บ้านนายจันทร์ติ๊บ  พรมเสน 
เป็นต้นไป 
 

   295,100 288,000 

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเท
คอนกรีตผิวจราจร หมู่ 2 ตั งแต่ 
บ้านนายจ้านง  สุค้า เป็นต้นไป 
 

   321,700  

3 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตั งแต่
สวนนายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล 
 

   96,100  

4 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณ 
หมู่ 2 เชื่อมเขต หมู่ 5 
 

   313,300  

5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บริเวณ
บ้านน ้าบ่อ 
 

   100,800  

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตั งแต่
บ้านนายฝุ่น ค้าเชื อ ถึงสามแยก 
ร้านเกมส์ 
 

   273,500 267,000 

7 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 4 ตั งแต่บ้านนาย
เอกภพ  ใหม่วงค์จันทร์  เป็นต้นไป 
 

   301,200 300,000 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตั งแต่ที่
นานายมงคล  หน่อแก้ว เป็นต้นไป 
 

   299,900 
 

 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตั งแต่
บ้านนางบัวเขียว ใจธรรม เป็นต้นไป 

   576,200  

 
 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตั งแต่
บ้านนางบัวเขียว  วงค์ทิพย์ ถึง
บ้านนายเลิศ แก้วยอดดี 
 

   298,800  

11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน รางระบายน ้า ท่อเหลี่ยม 
ในต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

   291,075 118,700 

12 โครงการก่อสร้างรั วคอนกรีตบล็อค 
สนามกีฬาประจ้าหมู่บ้าน
สาธารณประโยชนบ์้านทา่หัด หมู่ 4 

   560,000  

รวม 3,727,675 973,700 
 

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ 3 ตั งแต่โกดัง 
นายจันทร์แก้ว ยอดค้า  
ถึงท่ีนานายณรงค์  อ่องค้า 
 

   292,400 292,400 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตั งแต่
บ้านนายสมศักดิ์  แซ่ซี่ ถึงบ้าน 
นางประไพศรี  เจริญทั งศิริกุล 
 

   86,800 86,800 

3 โครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3ตั งแต่
บ้านนายปิ่นตอ ถึงบ้านนางหย่น 
 

   157,800 157,800 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 4 ตั งแตส่วนนาย
ชุ่มใจ  สุรินทร์ตา เป็นต้นไป 
 

   605,800 605,800 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 6 ตั งแตเ่สาโทร 
ศัพท์ เชื่อมถนนสายหลักสายทาง
บ้านเปียงกอก หมู่ 6-บ้านต้นผึ ง
ใต้ หมู่ 7 
 

   129,800 129,800 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 โคร งการก่ อสร้ า งท่ อ เหลี่ ย ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บริเวณ
สามแยกเหมืองใหม ่

   186,100 186,100 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตั งแต่
บ้านนายนิกร  กันธะอินทร์ เป็น
ต้นไป 

   281,700 281,700 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ตั งแต่
บ้านนางต่วน  หน่อวงค์ ถึงบ้าน
นางทองสุข ปิ่นใหญ่ 

   558,600 558,600 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตั งแต่
บ้านนายสวน  จิตไทมณีกุล ถึงล้า
ห้วยผึ ง 

   533,500 
 

533,500 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตั งแต่
ที่นานายมงคล  หน่อแก้ว เป็นตน้ไป 

   503,300 503,300 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตั งแต่
บ้านนายสุพัฒ วิลัย เป็นต้นไป 

   501,100 501,100 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตั งแต่
บ้านนางเพชรรัตน์  สิทธิพา เป็น
ต้นไป 

   77,500 77,500 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตั งแต่
บ้านนายถนอม  ตันจิน๊ะ ถึงบ้าน
นายเสาร์ค้า  หน่อแก้ว 

   296,400 296,400 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตั งแต่
บ้านนายจรัญ  ใส่ค้า ถึงสวนนาย
อุทัย  วงค์ทิพย์ 

   203,600 203,600 

รวม 4,414,400 4,414,400 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการผลิตสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 

   20,000  

2 อุดหนุนงบประมาณที่ท้าการ 
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
-โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ 
 

   5,000  

3 อุดหนุนงบประมาณ 
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอฝาง 
-โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ 
 

   40,000 40,000 

รวม 65,000 40,000 
 
2) แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปลูกข้าวแบบประณีต 
 

   20,000  

2 โครงการส่งเสริมการเลี ยงสัตว์ปีก
ในต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

   30,000  

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท้างานแก่คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

   20,000  

4 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการท้าการเกษตร 
 

   20,000 12,550 

รวม 90,000 12,550 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟ
ป่า 

√ - - 30,000 26,675 

รวม 30,000 26,675 
 

2) แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่ายแบบบูรณาการ 
 

   50,000  

2 โครงการลดขยะ ลดภาระ ของ
ชุมชนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

   50,000  

รวม 100,000 - 
 

3) แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
 

   50,000 11,300 

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

   30,000  

3 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า 
 

   30,000  

4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
 

   20,000  

รวม 130,000 11,300 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการเรียนรู้และสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 
 

   80,000 ไม่
ด้าเนินการ 

2 โครงการเรียนรู้และสืบสานงาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 

   30,000  

3 โครงการเรียนรู้และสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนพรรษา 
 

   
15,000 

 

4 โครงการส่งเสริมาการเรียนรู้ศิลปะ 
ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

   15,000  

5 อุดหนุนงบประมาณ 
สภาวัฒนธรรมต้าบลโป่งน ้ารอ้น 
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
สืบสานประเพณีตั งธรรมเทศน์
มหาชาติลุ่มน ้าฝาง 
 

   30,000 30,000 

6 อุดหนุนงบประมาณ 
สภาวัฒนธรรมต้าบลโป่งน ้ารอ้น 
-โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
สืบสานประเพณีสรงน ้าพระธาตุศรี
มหาโพธิ์ตะโปธาราม 
 

   30,000  

7 อุดหนุนงบประมาณ 
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอฝาง 
-โครงการงานประเพณีสงกรานต์
ประจ้าปี 
 

   10,000  

8 อุดหนุนงบประมาณ 
ที่ท้าการปกครองอ้าเภอฝาง 
-โครงการงานรัฐพิธีประจ้าปี 
 

   27,500   

รวม 237,500 30,000 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และคุณภาพชีวิต 
1) แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการเสริมสร้างเด็กปฐมวัย
โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมสีุข 
 

   15,000  

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับเด็กนักเรียน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

   1,078,820 228,746.16 

3 อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านต้นผึ ง 
-โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการท้าขนมไทยสู่
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

   25,000  

4 อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านโป่งน ้าร้อน 
-โครงการเรียนรู้อาชีพเลี ยงไก่ 
 

   20,000  

5 อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านหัวฝาย 
-โครงการเรียนรู้อาชีพการท้า
น ้าดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
 

   20,000  

6 อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านป่าบง 
-โครงการเรียนรู้อาชีพเกษตร
พอเพียง 
 

   20,000  

7 อุดหนุนงบประมาณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
-โครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กนักเรียน 
 

   2,308,700 1,111,500 

รวม 3,487,520 1,340,246.16 
 
 
 
 
 



2) แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการรักปลอดภัยอย่าไว้ใจ
เอดส์ 
 

   10,000  

2 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน 
 

   15,000  

3 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันโรคที่เกิดขึ นในฤดูหนาว 
 

   15,000 14,900 

4 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ป้องกันโรคที่เกิดขึ นในฤดูร้อน 
 

   50,000  

รวม 90,000 14,900 
 

3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการส้ารวจและจัดท้าข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง 

   5,000  

รวม 5,000 - 
 

4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาคนและสังคมอย่าง
มีคุณภาพ 

   14,000  

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
สตรีตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   15,000  

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุต้าบลโป่งน ้าร้อน 

   20,000  

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

   10,000  

5 โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา    15,000  
รวม 74,000  

 
 
 
 



5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ    50,000 35,800 
2 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เสริมสร้างจิตส้านึกแก่เด็กและ
เยาวชน 

   25,000  

3 โครงการประกวดเรียงความ
เยาวชนจิตส้านึกรักบ้านเกิด 

   15,000  

4 โครงการต้นกล้าศิลปะและการ
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 

   15,000  

5 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
อ้าเภอฝาง 

   30,000  

6 โครงการแข่งขันฟุตบอล  
“ซอคเกอร์โป่งน ้าร้อนคัพ” 

   50,000 48,895 

7 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ออกก้าลังกายต้านภัยยาเสพติด 

   100,000 32,400 

8 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 4 
บ้านท่าหัด 

   743,000  

 รวม 1,028,000 117,095 
 
6) แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 

   4,950,000 1,971,500 

2 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี ยยังชีพความพิการ 

   951,000 429,600 

3 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

   258,000 107,500 

4 สมทบงบประมาณ 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบล
โป่งน ้าร้อน 

   160,000 160,000 

 รวม 6,319,000 2,668,600 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   40,000  

2 โครงการรณรงค์ความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ (7 วันแห่งความ
ปลอดภัย) 

   20,000 13,950 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. 

   30,000  

รวม 90,000 13,950 
 
 

2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

   30,000  

2 อุดหนุนงบประมาณ 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อ้าเภอฝาง  
-โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในพื นที่
หมู่บ้าน/ชุมชน อ้าเภอฝาง 

   40,000 40,000 

3 อุดหนุนงบประมาณ 
ศูนย์อ้านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่  
-โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

   24,000  

รวม 94,000 40,000 
 
 
 
 
 
 



3) แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

   500,000 122,600 

รวม 500,000 122,600 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดการองค์กร 

   300,000  

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมตามนโยบายก้ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 

   20,000  

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน” 

   40,000  

4 โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของ อบต.โป่งน ้า
ร้อน 

   25,000  

5 โครงการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

   20,000 450 

6 โครงการจัดการเลือกตั ง    500,000  
7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 
   100,000  

8 อุดหนุนงบประมาณ 
เทศบาลต้าบลสันทราย 
-โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการ
ท้องถิ่นอ้าเภอฝาง 

   20,000  

รวม 1,025,000 450 
 
 
 



2) แผนการศึกษา 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก
และคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   15,000  

2 โครงการค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

   107,100 107,100 

รวม 122,100 107,100 
 
3) แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 เงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคม 

   70,000  

2 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการท้องถิ่น 

   168,000 168,000 

รวม 238,000 168,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 ข้อจ้ ากัด เรื่ องระยะเวลาในการจัดท้ า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบฯ ซึ่งมี
ระยะเวลาจัดท้าที่กระชั นชิด ขั นตอนในการ
จัดท้าแผนมีความยุ่งยาก 
 

ควรมีการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท้าแผนชุมชน 
แผนพัฒนา ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

2 ระยะเวลาในการจัดท้าโครงการที่ก้าหนด
ตามแผนพัฒนา ไม่สอดคล้ องกับการ
สถานการณ์ปั จจุ บั น  เนื่ อ งจ ากมี กา ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายรัฐบาล 
 

ควรมีการวิเคราะห์และก้าหนดระยะเวลา งบประมาณ 
ของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงและ
มีการด้ าเนินงานตามแผนที่ วางไว้  เช่นแผนการ
ด้าเนินงานประจ้าปี แผนการจัดซื อจัดจ้าง เป็นต้น 

3 การจัดท้าหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มี
จ้ า นวนมาก เกิ น ไป  ไม่ สอดคล้ อ งกั บ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปี  

ควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วน
และมีความส้าคัญ ต่อการพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นได้  ซึ่ งจะท้าให้แผนพัฒนาฯ ประสบ
ผลส้าเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

 
สรุป 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
โป่งน ้าร้อน ตามที่ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ ทั ง 7 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จ้านวน 175 โครงการ ยกเลิกโครงการ 
จ้านวน 45 โครงการ สามารถน้าโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จ้านวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.07  ของโครงการทั งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2562) เฉพาะปี พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดไว้ และมีก้าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั ง หลังจากสิ นสุด
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
2.รายงานผลการด้าเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3.ยุทธศาสตร์และจ้านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ้านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ้านวนโครงการ 

จ้านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ้านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 29 16 12.31 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 

10 2 1.53 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

7 2 1.53 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 1 0.77 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต 41 10 7.70 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

15 3 2.31 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  บ้านเมือง
ที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

20 3 2.31 

รวม 130 37 28.46 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4.ความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด    
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 



(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนในภาพรวม 
 

โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 100 คน สรุป
แยกตามแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.เพศ 
 

เพศ จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

48 
52 

48.00 
52.00 

รวม 100 100.00 
 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 52 เป็นเพศหญิง 
 

2.อายุ 
 

อายุ จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
ต่้ากว่า 30 ปี 
30 – 39 ป ี
40 – 49 ป ี
50 ปีขึ นไป 

15 
35 
32 
18 

15 
35 
32 
18 

รวม 100 100.00 
 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 35 มีอายุ 30-39  ป ี
 

3.การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

20 
30 
21 
22 
4 
3 

20 
30 
21 
22 
5 
3 

รวม 100 100 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 30 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 



4.อาชีพ 
 

อาชีพ จ้านวน (ราย) ร้อยละ 
รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
นักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ  (รับจ้างทั่วไป) 

7 
10 
18 
7 

46 
12 

7 
10 
18 
7 

46 
12 

รวม 100 100.00 
 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 46 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก 
(10 คะแนน) 

พอใจ 
(7 คะแนน) 

ไม่พอใจ 
(4 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 47 คน 53 คน 0 คน 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 55 คน 45 คน 0 คน 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 60 คน 40 คน 0 คน 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 41 คน 59 คน 0 คน 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 61 คน 39 คน 0 คน 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 52 คน 48 คน 0 คน 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 68 คน 32 คน 0 คน 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 72 คน 18 คน 0 คน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 65 คน 35 คน 0 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.65 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.44 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.35 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.56 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.77 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 8.28 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.05 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.15 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

ภาพรวม 8.69 
 

จากการส้ารวจความพึงพอใจของการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.69 
คะแนน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.37 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.65 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.00 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.15 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.05 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.30 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.40 

ภาพรวม 7.34 
 

จากการส้ารวจความพึงพอใจของการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว จากคะแนนเต็ม  10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น  7.34 คะแนน 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.15 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.35 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.45 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.25 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.55 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.00 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.15 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.60 
 

จากการส้ารวจความพึงพอใจของการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชน
มีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.60 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.12 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.22 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.55 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.65 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.85 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 8.00 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.45 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.75 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 

ภาพรวม 7.57 
 

จากการส้ารวจความพึงพอใจของการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม  
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.57 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.85 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.55 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.35 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.95 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.00 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.15 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.55 

ภาพรวม 8.02 
 

จากการส้ารวจความพึงพอใจของการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 การพัฒนาด้านศึกษา และคุณภาพชีวิต จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
8.02 คะแนน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.25 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.15 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.45 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.05 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.00 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.65 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.35 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 

ภาพรวม 7.33 
 

จากการส้ารวจความพึงพอใจของการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.33 คะแนน 
 
 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.15 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.05 
4. การรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.25 
5. ความโปร่งใสในการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6. การด้าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 7.00 
7. ผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมน้าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.35 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.45 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 

ภาพรวม 7.28 
 

จากการส้ารวจความพึงพอใจของการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน ประชาชน
มีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.28 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว4830 ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2556 และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (1) การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
1. ผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 8 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 23 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 57 
    3.1 วิสัยทัศน์ (5) (4) 
    3.2 พันธกิจ (5) (4) 
    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (9) 
    3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (4) 
    3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (14) 
    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (14) 

รวม 100 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ 
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
-การประชุมประชาคม หรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงาน
ในแต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

8 
(3) 
 

(3) 
 

(1) 
 

(1) 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 
     -ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
     -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ
จังหวัด และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
      -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
     -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
     -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     -มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
    -การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
    -มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 
 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
 

(3) 
(2) 
 

23 
 
 
 

2 
 

(1) 
(1) 
 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
 

(3) 
(2) 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ 
   -มีการประมวลปัญหาและความต้องการองประชาชนใน
พ้ืนที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ 
   -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
   -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนา 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน ์

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   -มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 

(3) 
(2) 

57 
4 
 

(3) 
(1) 

3.2 พันธกิจ    
   -แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
 

(2) 

4 
(3) 
 

(1) 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่ 
   -ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
   -มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

9 
 

(3) 
(4) 
 

(2) 

3.4 เป้าประสงค ์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการ
ที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

5 
(3) 
(2) 

5 
(3) 
(1) 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า 
เป้าหมายของแต่ละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด 
   -มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

14 
9 
(5) 
 

(4) 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 ค่าเป้าหมาย 
   -แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ 
ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

5 
(3) 
(2) 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าหมายประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
   -กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่
การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   -มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

10 
 
 
 

(5) 
 
 

(5) 

10 
 
 
 

(5) 
 
 

(5) 

3.7 บัญชีรายการ/ 
ชุดโครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
   -มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
   -ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
   -การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   -โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   -มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 4 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
   -มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา 

15 
(8) 
(3) 
 

(3) 
(2) 
(7) 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 

14 
(7) 
(2) 
 

(3) 
(2) 
(7) 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 

 รวมคะแนนที่ได้ 100 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ข้อ 29 ประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2107  ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่องเร่งรัด
การน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 นั้น   
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
น้ าร้อนโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
  

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/

	1.ปก
	2.คำนำ
	3.สารบัญ
	4.ส่วนที่ 1
	5.ส่วนที่ 2
	วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

	6.ส่วนที่ 3
	7.ส่วนที่ 4
	8.ส่วนที่ 5



