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คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 
29 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให
ผูบริหารทองถ่ินทราบ ซ่ึงคณะกรรมการฯ หวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการการแกไขปญหาใหกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผล นับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน
อยางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความ
สอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหาร 
สวนตําบลโปงน้ํารอนในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะตองใหการบริการสาธารณะแก
ประชาชน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดําเนินงานในดานตางๆ ท้ังนี้ยังใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย 
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๔ การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา ๒๐ เพ่ือให
การ ปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการ
ทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และ
ตอง เผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบท่ัวกันดวย และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือเปนเครื่องมือในการใช
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิด
ประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของประชาซน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีแผนพัฒนา ทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถ
ท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเครื่องมือในการตรวจสอบการดําเนินงานวา เปน 
ไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเปน
เครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือยุติการดําเนินงาน 

๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมี

จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยให
ผูบริหารทองถ่ิน  สมาซิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 

๑. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม 
รวมท้ัง งบประมาณในการดําเนินงาน 

๒. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตางๆ ในการพัฒนาทองถ่ิน ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการ
เพ่ือ การพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม
อยางไร 

๓. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา 
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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๔. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงาน ตามภารกิจของทองถ่ิน ดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาได อยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  โครงการ 
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาซิกสภาทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหาร
ระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวน
เก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล 

๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว 

วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตาม
โครงการ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงแกไขเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด 
จึงไดกําหนดเปน วัตถุประสงคไดดังนี้ 

๑. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะชวย 
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล 

๒. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล
การ ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

๓. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๔. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน 

โครงการตางๆ เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค เกิดประโยชนตอประซาซนในตําบลมากท่ีสุด 
๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม 

แผนงาน/โครงการของสํานกั/กอง/ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖2 

๓. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวางดําเนิน 

โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตางๆ แยกเปน 
หัวขอได ดังนี้ 

๑. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการ ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

๒. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ 
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหาทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน 
ปจจุบันและอนาคต 

๓. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคา ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
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๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพ
ปญหาตางๆ ท่ี จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปน
จริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรตางๆ 

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผู เ ก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบ โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารระดับสํานัก/
กอง/ฝาย ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยัง
สามารถกําหนดมาตรการ ตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได 

๗. ทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนแตละคน แตละ
สํานัก/ กอง/ฝายตางๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมาย
ซององคการ บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ และประซาซนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

4. ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี ๑   

แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดไว ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ประกอบดวย  
(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการ เลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
กรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

  ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   
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  ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง               
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ข้ันตอนท่ี ๕    
   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  ได
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.๒๕61 

  2) คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  5.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
          การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
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แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ 
จุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  

 ๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
 พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 

   1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน อาทิ ถนนใน

การสัญจรมีความสะดวก ปลอดภัย มีระบบการระบายน้ํา มีน้ําใชในการอุปโภค บริโภคท่ีคุณภาพสะอาด และ

ท่ัวถึงทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสองสวางสาธารณะในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงอยาง

ท่ัวถึง มีแหลงน้ําในการเกษตรอยางเพียงพอ 

   2. ดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว มีการ

สงเสริมการเกษตรแบบอินทรีย โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชอยางเหมาะสม มีการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษอยางเหมาะสม ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต 

   3. ดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรม 

ชาติของชุมชนไดรับการอนุรักษฟนฟู ชุมชนปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลง มีการคัดแยกขยะ

อยางถูกตองตามหลักวิธีและถูกกําจัดอยางเหมาะสม พ้ืนท่ีปาชุมชน ปาตนน้ําไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

   4. ดานอนุรักษฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

มีการสงเสริมอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูและไดรับการสงเสริม

อนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวม

ในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ี

ดีงาม และความเปนไทย รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน 

ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรม

ประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

   5. ดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต ประชาชนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท่ัวถึงทุกคน และยังมีการศึกษานอกระบบอยางตอเนื่อง ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการ

ดูแลอยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมอาชีพมีความแขงแข็งมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม มีการ

ปองกันโรคติดตอ   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี     

6. ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชน 

ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

ประชาชนไดรับความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 

   7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล ประชาชนไดรับ

การบริการอยางท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดํา เนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุ

วัตถุประสงคหรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนิน
โครงการสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา วัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคามีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงสุดหรือไม 

 

๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการ

แกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
 

๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล

โปงน้ํารอน ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ     
  

๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจวามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม 

 

5.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทองถ่ิน ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนนั้นมีหมูบานท่ีมีเขตติดตอกัน ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ ซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

 

5.๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิด
การบรูณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

5.๔  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรอืขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด

เปน  จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําได
หลายแนวทาง เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห
ปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   
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6. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนด
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ ประการ  ดังนี้ 
   6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองคกระกอบ 5 ประการ  ดังนี้ 
  ๑)  ผู เขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย 
(stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  ๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี 4 ขางตน) 
  ๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายป  

4) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ัง
ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ี
ไดรับจากแผนพัฒนาเปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน   

5) กรรมวิธี  อันไดแก เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามใน
สัญญา การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของ
ทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวา
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data 
analysis)  

  6.๒  วธิีในการติดตามและประเมินผล 
๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนํา
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน 

แผนการดําเนินงาน  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  
เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผดิชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
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7. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    

   สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณา
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  ดังนี้   
 

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี  

มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
     ๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ท้ังนี้ มติคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดนํามาประยุกตใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  ๓)  ขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินขององคการปกครอง 
สวนทองถิ่น (e-plan) ทางเว็บไซดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน www.dla.go.th  

 

  7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโปงน้ํารอนในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลโปงน้ํารอนในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
  กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดย

ผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
     

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


 

 

สวนที่ ๒ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

  การติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เปนการตรวจสอบ ทบทวน ขอมูลดาน
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ และการใชจายงบประมาณ 
ซ่ึงเปนขอมูลท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําข้ึนภายใตการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 

“ตําบลนาอยู ชุมชนเขมแข็ง มีความสุขอยางยั่งยืน” 

คําอธิบาย : ตําบลโปงน้ํารอน จะเปนตําบลท่ีนาอยู มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต ซ่ึง

พรั่งพรอมในเรื่องของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยางม่ันคงและยั่งยืน 

พันธกิจ 
๑. จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ึนพ้ืนฐานครบทุกดานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไดมาตรฐาน  
๒. สงเสริมพัฒนาชุมชนสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง สรางความเขมแข็งภาคเกษตรกรรม และ  
    พัฒนาการทองเท่ียว 
๓. สงเสริม รณรงค อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔. สงเสริมและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๕. สงเสริมการศึกษา การกีฬา คุณภาพชีวิต แกประชาชนในทองถ่ิน 
๖. สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมใหเกิดความสงบสุขในชีวิตและทรัพยสิน 
๗. สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว  
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญา 
    ทองถ่ิน 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

พันธกิจ จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครบทุกดานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ไดมาตรฐาน 

เปาประสงค พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน 
เพียงตอความตองการของประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานทางการ
เกษตร 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

จํานวนถนน ระบบรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองซาง 

ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดเชยีงใหม : 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน  
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา สูสากล  
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม :  
    ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 ๑. พัฒนาระบบการจราจร การจัดทําผังเมือง และการ 
    คมนาคม 

 จํานวนถนนไดรับการพัฒนา เปนถนนลาดยางและ    
 ถนนคอนกรีต 

 ๒. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ  จํานวนจุดท่ีติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

 ๓. พัฒนาระบบการระบายน้ํา  จํานวนรางระบายน้ํา 

 ๔. พัฒนาระบบการประปา แหลง,นาเพ่ืออุปโภคบริโภค  จํานวนประปาหมูบานท่ีมีการกอสราง /ปรับปรงุ 

 ๕. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  จํานวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไดรับการ   
 ปรับปรุง แกไข ซอมแซม 

 ๖. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร  จํานวนหนองน้ําและคลองน้ําธรรมชาติท่ีขุดลอก 
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ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

พันธกิจ สงเสริมพัฒนาชุมชนสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง สรางความเขมแข็งภาคเกษตรกรรม และ 
   พัฒนาการทองเท่ียว 

เปาประสงค สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงการเกษตรชุมชนพอเพียง ยึดหลักและปฏิบัติตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม เสริมสราง 
เครือขายชุมชนดานการทองเท่ียว 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
จํานวนชุมชนในพ้ืนท่ี ไดรับการสงเสริม พัฒนาดานการเกษตร จํานวนเครือขายชุมซนดาน
การทองเท่ียว เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด 

ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม : 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม  
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม :  
ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 ๑. สงเสริมการเกษตรแบบอินทรีย  รอยละของครัวเรือนในพ้ืนท่ีท่ีประกอบอาชีพ ทาง  
 การเกษตรหันมาทําการเกษตรแบบอินทรีย 

 ๒. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 รอยละซองครัวเรือนในพ้ืนท่ี นําหลักปรัชญา   
 เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

 ๓. พัฒนาอาชีพเสริมใหกลุมตางๆ  จํานวนกลุมอาชีพ ไดรับการพัฒนา 

 ๔. สงเสริมการทองเท่ียว พัฒนาแหลงทองเท่ียวทองถ่ิน  จํานวนแหลงทองเท่ียวไดการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

พันธกิจ สงเสริม รณรงค อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค  สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุนใหชุมชนรักษา 
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค     จํานวนพ้ืนท่ีทรัพยากรธรรมชาติ ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู เพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด 

ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม : 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม : 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

๑. สงเสริมการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการดูแล  
ฟนฟู อนุรักษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒. กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี (Zoning) อยางเปนรูปธรรม   
กําหนดบทบัญญัติขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือ 
ควบคุมกิจกรรมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 

 จํานวนขอบัญญัติ/ขอบังคับ 

 ๓. สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  ปญหาขยะในพ้ืนท่ีลดลง 

๓. บูรณาการในการบริหารจัดการปญหาหมอกควันและ 
ไฟปา ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 จํานวนปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีลดลง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

พันธกิจ สงเสริมและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปาประสงค  สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ในความหลากหลาย 
   ของเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษ ทนฟู และ
สืบ   
          สานเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

กองการศึกษา/สํานักงานปลัด 

ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตรจังหวัดเขียงใหม : 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเขียงใหม : 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 1. สงเสริม อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวันสําคัญของชาติ 

 รอยละ ของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  
 ภูมิปญญาทองถ่ินและวันสําคัญของชาติ ไดรับ  
 การอนุรักษ 

 2. สงเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม    
ทองถ่ิน 

 รอยละของประชากรในพ้ืนท่ี 

 ๓. สงเสริม สนับสนุน การทองเท่ียวเซิงวัฒนธรรม  รอยละของนักทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ สงเสริมการศึกษา การกีฬา คุณภาพชีวิต แกประชาชนในทองถ่ิน 

เปาประสงค  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ใหไดรับการบริการสาธารณะท่ีดีมีคุณภาพ และ
ท่ัวถึง  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาของ
ประชาชนในตําบล ใหครอบคลุมและท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ เสริมสรางประชาชนใหมีคุณธรรม มี
ทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   ประซาซน มีคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา สุขภาพ ดีข้ึน 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักงานปลัด/กองการศึกษา 
ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม :  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม :  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

๑. สงเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคม    
สงเคราะห 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับสวัสดิการ 

๒. สงเสริมสุขอนามัยของประชาชนทุกกลุมวัยและ   
พัฒนาเปนชุมชนจัดการสุขภาพอยางยั่งยืน 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพดี 

 ๓. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ทุกกลุมวัย  รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการสงเสริมดาน  
 กีฬา และนันทนาการ 

4. สงเสริมกิจกรรมการเรยีนรูการศึกษาท้ังในระบบ  
 นอกระบบและตามอัธยาศัยเชงิบูรณาการ 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา 

 5. สงเสริม สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยี   
 สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือประกอบการศึกษา 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

พันธกิจ สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมใหเกิดความสงบสุขในชีวิตและ 
   ทรัพยสิน 

เปาประสงค เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย สรางความปรองดอง 
สมานฉันท ความสามัคคีในชุมชน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย  
ภายในชุมซน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม :  
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม :  

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

๑. สงเสริมการพัฒนาดานการปองกันภัย บรรเทาสาธารณภัย   
และรักษาความสงบปลอดภัยแกชุมซน 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒. สงเสริมการปองกัน การแกไขปญหายาเสพติดและ  
อบายมุข 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรในดาน 
           คุณธรรมจรยิธรรม 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   การบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด กองชาง กองคลัง กองการศึกษา 

ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัดเขียงใหม :  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเขียงใหม :   
  ยุทธศาสตรท่ี ๗ การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการ   
 ท่ีดีและทันสมัย 

 รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๒. สงเสริม พัฒนา และเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร  รอยละของเจาหนาท่ีไดรับการอบรม 

๒. สงเสริมกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพ่ือมุง   
ผลสมัฤทธิ ์

 รอยละของจาํนวนกระบวนการทํางาน 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ประชาชน และ  
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการบริหารจัดการ 

 รอยละของประซาซน หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๕. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร  รอยละของเจาหนาท่ีไดรับการอบรม 

 



 
 

สวนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน,พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖5) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยเก็บขอมูลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของทุก
สวนราชการ ท้ังขอมูลในเชงิปริมาณ เอกสาร การรายงานผลการดําเนินงานรูปถายกิจกรรม ตอผูบริหารทองถ่ิน 
และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคประกอบสวนทองถ่ินไดประกาศใช แผนพัฒนาแลว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ 

ดําเนนิงาน 

สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๒. มีการจัดประชมุคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนทองถ่ิน   

๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๕. มีการจัดประชมุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประซาคมทองถ่ินพิจารณา รางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

๘. มีการเปดโอกาสใหประซาซนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    

๑๓. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๑๘. มีการกําหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

๑๙. มีการทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานทุกหนึ่งปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖1-กันยายน ๒๕๖2  
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. ชื่อ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนอําเภอฝาง จังหวัดเขียงใหม  
๒. รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ป งบประมาณ 
(๑) เดือนตุลาคม 2561- กันยายน ๒๕๖2 
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1.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

31 7,523,800 37 11,409,200 14 9,037,000 15 8,988,500 14 10,380,950 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

6 150,000 4 120,000 7 220,000 7 220,000 5 170,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

7 260,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ 
ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

7 250,000 5 130,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 

36 11,562,400 33 12,962,400 31 14,603,400 28 16,093,400 27 17,623,400 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

9 811,000 7 760,000 8 960,000 8 960,000 8 960,000 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใต
หลักธรรมาภิบาล 

7 467,500 8 222,500 16 1,697,500 17 2,297,500 16 2,282,500 

รวม 103 21,024,700 99 25,834,100 87 26,977,900 86 29,019,400 81 31,876,850 
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2.จํานวนโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ  โอนเงินงบประมาณ  เงินสะสม ประจําป พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร 
ขอบัญญัติงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
โอนเงินงบประมาณ เงินสะสม รวม 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 11 5,310,200 7 1,441,200 18 4,749,100 36 11,500,500 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

3 70,000 1 40,000 - - 4 110,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

4 80,000 1 100,000 - - 5 180,000 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 105,000 - - - - 5 105,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 31 11,744,700 - - - - 31 11,744,700 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

6 600,000 - - - - 6 600,000 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

7 212,500 1 175,600 - - 8 378100 

รวม 67 18,122,400 10 1,756,800 18 4,749,100 95 24,618,300 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

   3.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการและงบประมาณท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา  

ป 2562 

จํานวน
โครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 37 36 97.29 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

4 3 75 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

5 5 100 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 5 100 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต 

33 30 90.91 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 

7 6 85.71 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 

8 7 87.50 

รวม 99 92 92.92 
 

*จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ ในปงบประมาณ 2562 คิดเปนรอยละ 92.92 ของจํานวนโครงการท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
  จากผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการและกิจกรรมตางๆ ใน
ปงบประมาณ 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร ดังนี้                
(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 
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3.2 จํานวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีดําเนินการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร 
แผนการดําเนินงาน เบิกจาย 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 36 11,420,200 13 4,860,747 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

4 110,000 3 76,850 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

5 180,000 5 87,609 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 105,000 5 102,636 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต 

31 11,744,700 30 10,170,944.06 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

6 600,000 6 374,149 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

8 378,100 7 351,929 

รวม 95 24,538,000 69 16,024,864.06 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
1) แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแตสวนนายพิณ  
วงศเมธา ถึง ท่ีนานายกอน  คืน
สันเท๊ียะ  หมู 1 

   527,900 
ขอบัญญัติ 

325,000 

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายจันทร  บัวหลวง ถึงลําน้ําแม
ใจ  หมู 1 

   154,800 
เงินสะสม 

0 

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายติ๊บ  พรมเสน เปนตนไป หมู 
1 

   469,500 
เงินสะสม 

0 

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนาง
ศิริพร  บัวเข็ม ถึงบานนายสุเชษฐ   
คําฟู หมู 2 

    476,400 
ขอบัญญัติ 

379,000 

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายสุเชษฐ  คําฟู ถึงบานนายทอง
ดี  วงคลังกา หมู 2 

    435,900 
ขอบัญญัติ 

344,361 

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ทางเขาศาลาอเนกประสงค  หมู 2 

   170,400 
เงินสะสม 

0 

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ดานหนา อบต.โปงน้ํารอน 

   440,100 
เงินสะสม 

0 

8 โครงการขยายทอเหลี่ยม คอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณทางเขา
ดานหนา อบต.โปงน้ํารอน 

   57,900 
เงินโอน 

กันเงิน 

9 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
หนาท่ีทําการ อบต.โปงน้ํารอน 

   263,000 
เงินโอน 

กันเงิน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแตบานนายจากุย 
แซเจิ่ง เปนตนไป หมู 3 

   144,900 
ขอบัญญัติ 

144,000 

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายสมนึก  แซตวง เปนตนไป หมู 
3 

   402,200 
ขอบัญญัติ 

402,000 

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตสวนนาง
เลา  ติ่งโป ถึงทอเหลี่ยมบานนายสุ
เทพ  คําเฮือง  หมู 3 

   369,900 
เงินสะสม 

0 

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายอินทร  ณ สุวรรณ ถึงท่ีนา
นางสาวดวงกมล  สุขใจบุญ หมู 3 

   180,300 
เงินสะสม 

0 

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางข้ึน
ดอยธาตุฯ หมู 3 

   243,900 
เงินสะสม 

0 

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน 
ด.ต.สุพจน  ถาวงศ หมู 3 

   98,300 
เงินโอน 

กันเงิน 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแตขางศาลเทพรักษ 
ถึงบานนางศศิวิมล  นิลมา หมู 4 

   514,300 
ขอบัญญัติ 

320,000 

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนาง
แรมจันทร  สีโย เปนตนไป หมู 4 

   117,300 
ขอบัญญัติ 

117,000 

18 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายประพันธ  ใบโพธิ์ ถึง รพ.สต.
บานทาหัด (หลังเกา) หมู 4 

   97,100 
เงินโอน 

กันเงิน 

19 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 4  ตั้งแต
ท่ีนานายมงคลนันท หนอราช  ถึง
ท่ีนานายคํามูล  รัตตานัง 

   282,000 
เงินสะสม 

0 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตท่ีนานาง 
ศรีกองคํา  บุญสง ถึงท่ีนานายเสรี 
คํามาเรือง หมู 5 

   892,000 
ขอบัญญัติ 

699,000 

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายอาย  หนอสาร ถึงบานนาง
ทับทิม  เรือนใจ หมู 5 

   346,800 
เงินสะสม 

0 

22 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายดาษดา  เทพารักษ ถึงบาน
นางสมบูรณ  ทองดี หมู 5 

   278,800 
เงินสะสม 

0 

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน 
นางนํา  ใจชิด ถึงบานนายจันทร  
ตะปญญา  หมู 5 

   300,200 
เงินสะสม 

0 

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนาง
ยุพิน  หนอวงค ถึงบานนายเสรี  
คํามาเรือง หมู 5 

   205,700 
เงินสะสม 

0 

25 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายคํามูล รัตตานัง เปนตนไป 
หมู 5 

   72,300 
เงินโอน 

กันเงิน 

26 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5  ตั้งแต
บานนายณรงค  หนอแกว ถึงสวน
นายประวัติ  จันทรหอม (เสนใน
ซอย) 

   289,800 
เงินสะสม 

0 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตั้งแตบานนายสุพัฒ  
วิลัย  เปนตนไป หมู 6 

   757,700 
ขอบัญญัติ 

468,000 

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนาย
ปน  บตุรดี  ถึงบานนายนคร  คําตั๋น 
หมู 6 

   235,900 
เงินสะสม 

0 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตสวน
นางยุพิน  หนอวงค  ถึงบานนาย
ศรีนวล  ปนอุต หมู 7 

   641,600 
ขอบัญญัติ 

489,786 

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นางบัวจิ๋น  ดวงดอก ถึงบานนาย
เทียม  หนอแกว หมู 7 

   497,700 
เงินโอน 

497,000 

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นายนิคม  เมืองนิตย หมู 7 

   125,900 
เงินสะสม 

0 

32 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน
นางจรรยา  วงคมาลัย เปนตนไป
หมู 7 

   234,700 
เงินสะสม 

0 

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบาน 
ร.ต.ต.สุทิน  อินตะอาย เปนตน
ไป หมู 7 

   298,700 
เงินสะสม 

0 

34 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ถนน 
สะพาน รางระบายน้ํา ทอเหลี่ยม
ในตําบลโปงน้ํารอน 

   400,000 
ขอบัญญัติ 
80,300 

เงินโอน 

401,600 

35 โครงการกอสรางรางรินคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณลําน้ํามาว บาน
หัวฝาย หมู 3 

   274,600 
เงินโอน 

274,000 

36 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
ชม.ถ.14602 

   121,700 
เงินสะสม 

0 

รวม 12 24 - 11,420,200 4,860,747 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 
1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการผลิตสื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

   10,000 
ขอบัญญัติ 

0 

2 อุดหนุนงบประมาณ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 
-โครงการมหกรรมไมดอกไม
ประดับ 

   40,000 
ขอบัญญัติ 

40,000 

รวม 1 - 1 50,000 40,000 
 
2) แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานแกคณะกรรมการศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลโปงน้ํารอน 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

17,250 

รวม 1 - - 20,000 17,250 

 
3) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   40,000 
เงินโอน 

19,600 

รวม 1 - - 40,000 19,600 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  
1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครดับไฟ
ปา 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

18,675 

รวม 1 - - 20,000 18,675 
 

2) แผนงานการเกษตร 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการรณรงค ปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

12,550 

2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมในตําบลโปง
น้ํารอน 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

14,450 

3 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ    20,000 
ขอบัญญัติ 

10,100 

รวม 3 - - 60,000 37,100 
 

3) แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการจัดการขยะชุมชนตําบล
โปงน้ํารอน 

   100,000 
เงินโอน 

31,834 

รวม 1 - - 100,000 31,834 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการเรียนรูและสืบสานงาน
ประเพณีปใหมเมือง 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

17,760 

2 โครงการสงเสริมการเรียนรูศิลปะ 
ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

14,876 

3 อุดหนุนงบประมาณ 
สภาวัฒนธรรมตําบลโปงน้ํารอน 
โครงการสงเสริมการเรียนรูและสืบ
สานประเพณีตั้งธรรมเทศน
มหาชาติลุมน้ําฝาง 

   30,000 
ขอบัญญัติ 

30,000 

4 อุดหนุนงบประมาณ 
สภาวัฒนธรรมตําบลโปงน้ํารอน 
โครงการสงเสริมการเรียนรูและสืบ
สานประเพณีสรงน้ําพระธาตุศรี
มหาโพธิ์ตะโปธาราม 

   30,000 
ขอบัญญัติ 

30,000 

5 อุดหนุนงบประมาณ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 
โครงการงานประเพณีสงกรานต
ประจาํป 

   10,000 
ขอบัญญัติ 

10,000 

รวม 5 - - 105,000 102,636 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต  

1) แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการเสริมสรางเด็กปฐมวัย
โภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

12,500 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

   1,063,500 
ขอบัญญัติ 
10,000 

โอนเงิน 

950,536.06 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา 

   495,000 
ขอบัญญัติ 

123,400 
เงินโอน 

523,740 

4 อุดหนุนงบประมาณ  
รร.บานตนผึ้ง 
โครงการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

20,000 

5 อุดหนุนงบประมาณ  
รร.บานโปงน้ํารอน  
โครงการเรียนรูอาชีพเลี้ยงไก 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

15,000 

6 อุดหนุนงบประมาณ  
รร.บานหัวฝาย 
โครงการเรียนรูอาชีพ ภูมิ
ปญญาทองถ่ินการทําไขเค็ม
สมุนไพร 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

15,000 

7 อุดหนุนงบประมาณ  
รร.บานปาบง 
โครงการเรียนรูอาชีพการเลี้ยง
ไกพันธไขตามหลักเศรษฐกิจ
เกษตรพอเพียง 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

20,000 

8 โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน 

   1,920,000 
ขอบัญญัติ 

1,857,000 

รวม 8 - - 3,696,900 3,413,776.06 
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2) แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการรักปลอดภัยอยาไวใจ
เอดส 

   10,000 
ขอบัญญัติ 

9,950 

2 โครงการอบรมใหความรูและ
ปองกันโรคท่ีเกิดในฤดูฝน 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

14,250 

3 โครงการอบรมใหความรูและ
ปองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

8,250 

4 โครงการอบรมใหความรูและ
ปองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูรอน 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

10,200 

5 โครงการปองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา 

   30,000 
ขอบัญญัติ 

19,356 

6 อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการหมูบาน หมู 1-7 
โครงการควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

   50,050
ขอบัญญัติ 

50,050 

7 อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการหมูบาน หมู 1-7 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

   42,450 
ขอบัญญัติ 

42,450 

8 อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการหมูบาน หมู 1-7 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

   47,500 
ขอบัญญัติ 

47,500 

รวม 8 - - 225,000 202,006 
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3) แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการสํารวจและจัดทําขอมูล
ผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึง 

   5,000 
ขอบัญญัติ 

0 

รวม - - 1 5,000 0 

4) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการแกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก สตรีและการคามนุษย 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

12,150 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตําบลโปงน้ํารอน 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

15,900 

3 โครงการสงเสริมความรูเรื่อง
คุมครองสิทธิสตรี 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

11,950 
 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุม
อาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

4,350 

รวม 4 - - 65,000 44,350 

5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ    50,000 
ขอบัญญัติ 

37,000 

2 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสรางจิตสาํนึกแกเด็กและ
เยาวชน 

   25,000 
ขอบัญญัติ 

24,150 

3 โครงการตนกลาศิลปะและการ
เรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

17,400 

4 โครงการประกวดเรียงความ
เยาวชนจิตสํานึกรักบานเกิด 

   15,000 
ขอบัญญัติ 

4,500 

5 โครงการแขงขันฟุตบอล "ซอค
เกอรโปงน้ํารอนคัพ” 

   50,000 
ขอบัญญัติ 

50,000 

6 โครงการแขงขันกีฬาเปตองตอตาน
ยาเสพติด 

   30,000 
ขอบัญญัติ 

29,962 

รวม 6 - - 190,000 163,012 
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6) แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

   5,906,400 
ขอบัญญัติ 

5,005,800 

2 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพความพิการ 

   1,238,400 
ขอบัญญัติ 

924,000 

3 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

   258,000 
ขอบัญญัติ 

258,000 

4 สมทบงบประมาณ 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
โปงน้ํารอน 

   160,000 
ขอบัญญัติ 

160,000 

รวม 4   7,562,800 6,347,800 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย  

1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการฝกซอมแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   30,000 
ขอบัญญัติ 

29,325 

2 โครงการรณรงคความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ (7 วันแหงความ
ปลอดภัย) 

   20,000 
ขอบัญญัติ 

19,950 

3 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.    20,000 
ขอบัญญัติ 

19,675 

รวม 3 - - 70,000 68,950 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 
 

 

2) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

   30,000 
ขอบัญญัติ 

25,850 

2 อุดหนุน ศป.ปส.อําเภอฝาง 
โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

   50,000 
ขอบัญญัติ 

50,000 

รวม 2 - - 80,000 75,850 

3) แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย (สํารองจาย) 

   450,000 
ขอบัญญัติ 

229,349.25 

รวม 1 - - 450,000 229,349.25 

 

ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการบรหิารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล

1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการปฏิบัติงาน
ของ อบต.โปงน้ํารอน 

   25,000 
ขอบัญญัติ 

20,000 

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    10,000 
ขอบัญญัติ 

5,306 

3 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลโปง
น้ํารอน 

   10,000 
ขอบัญญัติ 

0 

4 โครงการองคการบริหารสวนตําบล
โปงน้ํารอนเคลื่อนท่ีพบประชาชน 

   5,000 
ขอบัญญัติ 

450 

5 อุดหนุนงบประมาณ 
ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 
โครงการงานรัฐพิธีประจําป 

   27,500 
ขอบัญญัติ 

27,500 

รวม 4 1 - 77,500 53,256 
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2) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงปรบัปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

   100,000 
ขอบัญญัติ 

99,876 

รวม 1 - - 100,000 99,876 
 

3) แผนงาน การศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการอบรมเสริมสรางความรู
และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ของครูผูดูแลเด็กและคณะกรรม 
การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   25,000 
ขอบัญญัติ 

23,797 

รวม 1 - - 25,000 23,797 
 

4) แผนงาน เคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจาย 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไม
ดําเนินการ 

1 โครงการปรับปรุง/ตอเติม/
ซอมแซม อาคารท่ีทําการ อบต.
โปงน้ํารอน 

   175,600 
เงินโอน 

175,000 

รวม 1 - - 175,600 175,000 
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4. สรุปโครงการ/กิจกรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 
ป พ.ศ.2562 

จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1.การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน 

43 11,139,900 

2.การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การ
ลงทุน สูสากล 

4 110,000 

3.การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม 

5 105,000 

4.การเสริมสรางความม่ังคงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

5 105,000 

5.การเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 

6 600,000 

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

36 13,774,200 

รวม 99 25,834,100 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน ปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
2.รายงานผลการดําเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
3.ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการท่ี

ปรากฏในแผนพัฒนา  
ป 2562 

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัต ิ

คิดเปน
รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 37 36 97.29 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

4 3 75.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

5 5 100 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 5 100 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต 

33 30 90.91 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

7 6 85.71 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 

8 7 87.50 

รวม 99 92 92.92 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนในภาพรวม 
คําช้ีแจง : เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
โปงน้ํารอน ในภาพรวม 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ    ชาย            หญิง  
 

2. อายุ    ต่ํากวา 20     20 - 30  ป  
                       31 - 41 ป     41 - 50 ป 
    51 – 60      มากกวา 60  
 

3. การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
            อนุปริญญาหรือเทียบเทา   ปริญญาตรี              

  สูงกวาปริญญาตรี        
 

4. อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา             เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
    คาขาย/ธุรกิจสวนตัว    รับจาง   
                       เกษตรกร               รับราชการ 
            

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ในภาพรวมมากนอย
เพียงใด  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
เกณฑการพิจารณา : ผูตอบแบบประเมินในแตละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเทาใด 
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
               ในแตละยุทธศาสตร 
คําช้ีแจง : เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
โปงน้ํารอน ในแตละยุทธศาสตร 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ    ชาย            หญิง  
 

2. อายุ    ต่ํากวา 20     20 - 30  ป  
                       31 - 41 ป     41 - 50 ป 
    51 – 60 ป     มากกวา 60 ป 
 

3. การศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
            อนุปริญญาหรือเทียบเทา   ปริญญาตรี              

  สูงกวาปริญญาตรี        
 

4. อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา             เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
    คาขาย/ธุรกิจสวนตัว    รับจางท่ัวไป   
                       เกษตรกร               รับราชการ 
 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนในยุทธศาสตร 
5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน โดยใหคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ทานใหคะแนน อปท. เทาใด ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ (คิดเปนรอยละ) 
 

5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
5.3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
5.4ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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5.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
5.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 

5.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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เกณฑการพิจารณา  : เปนคาคะแนน 1-10 ในแตละประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร เกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
1. คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 1-4 แสดงวาผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประชาชนมีความพึง  
    พอใจนอย 
2. คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5-6 แสดงวาผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประชาชนมีความพึง 
    พอใจปานกลาง  
3. คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 7-8 แสดงวาผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประชาชนมีความพึง 
    พอใจมาก 
4. คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 9-10 แสดงวาผลดําเนินงานตามยุทธศาสตร ประชาชนมีความพึง 
    พอใจมากท่ีสุด 
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สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวม 
 

  โดยการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวมจากประชาชนกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน  ดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.เพศ 
 

เพศ จํานวน (ราย) รอยละ 
ชาย 48 48.00 
หญิง 52 52.00 
รวม 100 100.00 

 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 52 เปนเพศหญิง 
2.อายุ 
 

อายุ จํานวน (ราย) รอยละ 
ต่ํากวา 20 4 4.00 

20 - 30  ป 24 24.00 
31 - 41 ป 26 26.00 
41 - 50 ป 18 18.00 
51 – 60 ป 16 16.00 

มากกวา 60 ป 12 12.00 
รวม 100 100 

 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ  26   อายุ 31-41 ป 
3. การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (ราย รอยละ 
ประถมศึกษา 25 25.00 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 40 40.00 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 32 32.00 
ปริญญาตรี 3 3.00 
สูงกวาปริญญาตรี - 0 

รวม 100 100 
 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ  40 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
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4.อาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (ราย รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 4 4.00 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 23 23.00 
เกษตรกร 42 42.00 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 6.00 
รับจางท่ัวไป 22 22.00 
รับราชการ 3 3.00 

รวม 100 100 
 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ  42  ประกอบอาชีพ เกษตรกร 
 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ในภาพรวมมากนอย
เพียงใด 
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไมพอใจ 
(คน) 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 72 คน 28 คน 0 คน 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 70 คน 30 คน 0 คน 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 71 คน 29 คน 0 คน 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 68 คน 32 คน 0 คน 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 74 คน 26 คน 0 คน 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 70 คน 30 คน 0 คน 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 75 คน 25 คน 0 คน 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 72 คน 28 คน 0 คน 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 79 คน 21 คน 0 คน 

ภาพรวมเฉล่ีย 72 คน 28 คน 0 คน 
 
 พบวา : ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํา
รอน ในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก โดยมีคนพอใจมาก จํานวน 72 คน เม่ือพิจารณาเปนรายประเดน็ พบวา 
ประชาชนมีความพึงพอใจมากในประเด็นประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มากท่ีสุด 
จํานวน 79 คน รองลงมาคือผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  จํานวน 75 คน 
ตามลําดับ 
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สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แตละยุทธศาสตร 
 

  โดยการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแตละยุทธศาสตรจากประชาชนกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน  ดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.เพศ 
 

เพศ จํานวน (ราย) รอยละ 
ชาย 42 42.00 
หญิง 58 58.00 
รวม 100 100.00 

 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ  58  เปนเพศหญิง 
2.อายุ 
 

อายุ จํานวน (ราย) รอยละ 
ต่ํากวา 20 0 0 

20 - 30  ป 28 28.00 
31 - 41 ป 26 26.00 
41 - 50 ป 32 32.00 
51 – 60 ป 8 8.00 

มากกวา 60 ป 6 6.00 
รวม 100 100 

 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 32  อายุ 41-50  ป 
3. การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (ราย) รอยละ 
ประถมศึกษา 18 18.00 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 43 43.00 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 34 34.00 
ปริญญาตรี 5 5.00 
สูงกวาปริญญาตรี - 0 

รวม 100 100 
 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 43 มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
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4.อาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (ราย) รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 17 17.00 
เกษตรกร 46 46.00 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 13 13.00 
รับจางท่ัวไป 20 20.00 
รับราชการ 4 4.00 

รวม 100 100 
 พบวา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 46 ประกอบอาชีพ เกษตรกร 
 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนในยุทธศาสตร 
5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน โดยใหคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ทานใหคะแนน อปท.เทาใด ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ (คิดเปนรอยละ) 
5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 9.16 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.73 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.85 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.75 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.85 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 9.25 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 9.35 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.16 

ภาพรวม 9.01 
 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ใน
ภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 9.01 คะแนน สรุปประชาชนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด จํานวน 9 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 9.35 คะแนน รองลงมา ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาซ่ึงมีคะแนน  
9.25  ตามลําดับ 
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5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.15 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.25 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.00 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.26 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.27 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.05 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.10 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.23 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.12 

ภาพรวม 7.15 
   

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว ในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 
7.15 คะแนน สรุปประชาชนมีความพึงพอใจมาก จํานวน 9 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ มี
ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  7.27 คะแนน รองลงมามีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ซ่ึงมีคะแนน  7.26  ตามลําดับ 
 

5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.75 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.25 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.10 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.50 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.25 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.65 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

ภาพรวม 7.96 
 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 7.79 
คะแนน สรุปประชาชนมีความพึงพอใจมาก จํานวน 9 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ มีประโยชน
ท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  9.00 คะแนน รองลงมา มีการแกไขปญหาและการตอบ 
สนองความตองการของประชาชน ซ่ึงมีคะแนน  8.65  ตามลําดับ 
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5.4ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.55 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.10 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.70 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.05 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.45 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.86 

ภาพรวม 8.17 
   

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 8.17  คะแนน สรุปประชาชนมีความพึงพอใจมาก จํานวน 9 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนมาก
ท่ีสุดคือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 คะแนน รองลงมา การแกไขปญหา
และการตอบสนองความตองการของประชาชน ซ่ึงมีคะแนน  8.45  ตามลําดับ 
 
5.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 9.10 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 8.25 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.35 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.65 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 9.05 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.15 

ภาพรวม 8.57 
   

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬาและ
คุณภาพชีวิต ในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 8.57  คะแนน สรุปประชาชน
มีความพึงพอใจมาก จํานวน 9 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการ
เนินโครงการ/กิจกรรม 9.15 คะแนน รองลงมา มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงมีคะแนน  9.10  ตามลําดับ 
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5.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.18 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.35 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.25 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.65 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.75 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.05 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 

ภาพรวม 7.31 
 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรกัษาความสงบเรียบรอย ในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 
7.31  คะแนน สรุปประชาชนมีความพึงพอใจมาก จํานวน 9 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ ผล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.75 คะแนน รองลงมา การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงมีคะแนน  7.65  ตามลําดับ 

 
 

5.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 7.30 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.15 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 7.05 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.55 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.10 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.35 
8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 7.00 
9. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 

ภาพรวม 7.16 
 

  จากการสํารวจความพึงพอใจของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 7.16  
คะแนน สรุปประชาชนมีความพึงพอใจมาก จํานวน 9 ประเด็น โดยประเด็นท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ มีความ
โปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  7.55 คะแนน รองลงมา ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหา ซ่ึงมีคะแนน  7.35  ตามลําดับ 



 

 

สวนที่ 4  
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 

ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไข เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๗๐๓  ลงจันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๑.๒/ว๔๘๓๐  ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  และการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (๑) 
การวัด คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตน และเอกสารคําอธิบายแนวทาง
ปฏิบัติตาม สิ่งท่ีสงมาดวย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการฯ สามารถนําเอา
ผลการวัด คุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ได
ตามความ เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอไป 
   ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตาม
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการ ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้  
 

๑. ผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 18 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13 
3. ยุทธศาสตรประกอบดวย 65 59 
  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9 
  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 10 
  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 10 
  3.4 วิสัยทัศน (5) 4 
  3.5 กลยุทธ (5) 4 
  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4 
  3.8 แผนงาน (5) 5 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 5 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4 

รวมคะแนน 100 90 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

18 
3 
 
 
 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 
 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 2 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 1 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 

(3) 3 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

13 
2 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(1) 1 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
ตน 

(2) 2 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) 1 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีสงผลตอการดําเนินงานไดแก  
S-Strength    (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)  
O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือ
สมมุติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไข
ปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได 

 (9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตร 
ขององคกรปก 
ครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

59 
9 

3.2 ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0  

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 

(10) 108 

3.4 วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(5) 4 

3.5 กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการ
ใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 4 

3.6 เปาประสงค
ของแตละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจนนําไปสูการทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 5 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 5 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด
กลุม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือ
นําไปสูการจัดทํา โครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
ทองถ่ินอยางถูกตองและครบถวน 

(5) 4 

 รวม 100 90 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4 
    5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง 

(5) 5 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 5 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5) 4 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 4 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 5 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 4 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

(5) 4 

    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4 
รวมคะแนน 100 86 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
1.การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา  

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการ เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ วิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม)  

10 9 

2. การประเมินผลการ
นํา แผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปไป ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวา เปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวน
ท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได กําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการ
นํา แผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปไป ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอา เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ท่ี ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและ เปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและ เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมา ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 
 2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
4. แผนงาน และ 
 ยุทธศาสตรการ 
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการ จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน  
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับ
การแกไข ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

10 8 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค
สนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

51 
4 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด 
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการ และเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความ เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความชัดเจนนํา ไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตอง ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทํา
ท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ ลงเม่ือไร ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ  
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย กลุม ใหบอกชัดลงไปวา
ใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง (5) 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง
ความสามารถใน การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสราง โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 

(5) 4 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความ สอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับ ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสราง สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4 

 5.6 โครงการมีความ 
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน ภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการสอด 
คลอง กับยุทธศาสตร
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ิน เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถ่ินตองเปน โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได กําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 5 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
5.8 โครงการแกไข
ปญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสรางให
ประเทศชาติ ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชน ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ี จะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) 4 

5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการ จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) 
ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 4 

5.10 มีการประมาณ
การ ราคาถูกตองตาม
หลัก วิธีการ
งบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้ง งบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจายพัฒนาท่ี
ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน 
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง ท่ีไดรับ (การคาดการณ 
คาดวาจะไดรับ) 

(5) 5 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลอง
กับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได  

(5) 4 

รวมคะแนน 100 85 
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน 
เพียงตอความตองการของประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานทางการเกษตร 
 2.สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงการเกษตรชุมชนพอเพียง ยึดหลักและปฏิบัติตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม เสริมสรางเครือขายชุมชนดาน
การทองเท่ียว 
 3.สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุนใหชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 4.สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ในความหลากหลายของ
เอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 
 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ใหไดรับการบริการสาธารณะท่ีดีมีคุณภาพ และท่ัวถึง  
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาของประชาชนในตําบล ให
ครอบคลุมและท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ เสริมสรางประชาชนใหมีคุณธรรม มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
 6.เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย สรางความปรองดอง 
สมานฉันท ความสามัคคีในชุมชน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย  ภายในชุมซน 
 7.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สรางวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรในดาน
คุณธรรมจรยิธรรม 

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
1. ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
1.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแกไข ปรับปรุงได โดยการจัดหาเงินงบประมาณให
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน และในสวนของพ้ืนท่ี เขตติดตอกับตําบลขางเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการของงบ
สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ความตองการของประชาชน 
1. กอสราง ปรับปรุง ขยายเสนทางการคมนาคมใหสะดวก ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมูบาน 
2. กอสรางทอลอดเหลี่ยม และวางทอระบายน้ํา เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง 
3. ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสําหรับการเกษตรใหครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ติดตั้งไฟสองสวางตามเสนทางสัญจร 
4. กอสรางฝายน้ําลน ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ํา 
5. จัดหาแหลงกักเก็บน้ํา และจัดหาเครื่องกรองน้ําสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค   
1.2 ดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 

ปญหาดานเศรษฐกิจของตําบลโปงน้ํารอนยังตองพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  
สวนอาชีพอ่ืน เชน คาขาย รับจางท่ัวไป ขาราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเปนสวนนอย เม่ือเทียบการทําไร ทําสวน 
ทํานา  ในภาพรวมแลวเกษตรกรยังคงใชสารเคมีในการทําการเกษตร ซ่ึงทําใหตนทุนการผลิตสูง และผลผลิตไมมี
ความปลอดภัย ฉะนั้น อาจรวมกลุมผูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาใหความรู ความเขาใจ ใน
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ทุกๆ ดาน ปญหาการพัฒนาดานการทองเท่ียวยังไมสามารถรวมกลุมชุมชนเพ่ือดําเนินการทองเท่ียวไดเนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ียังคงใหความสําคัญในเรื่องของการเกษตรเปนหลัก 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต  
 ภาคการเกษตรเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะตองดําเนินการพัฒนา การลดตนทุนการผลิต สินคาเกษตรปลอด
สารพิษ  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดทําโครงการ/กิจกรรมจะเนนหนักในเรื่อง การอบรมใหความรู
แกเกษตรกร จัดใหมีการรวมกลุมในการดําเนินการทองเท่ียว 
ความตองการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนมีความตองการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ 
เชน การแปรรูปสม  หองเย็นเพ่ือเก็บสินคาทางการเกษตร และสถานท่ีจําหนายสินคาของฝากตําบลโปงน้ํารอน 
การทําสื่อโฆษณาผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

1.สรางตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
2.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
3.จัดการเผยแพรความรูใหเห็นถึงโทษของการใชสารเคมีในพืช 
4.จัดอบรมใหความรูในเรื่องของเทคโนโลยีทางเกษตรท่ีทันสมัย 

1.3 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ปญหาสําคัญดานสิ่งแวดลอม โดยรวมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน เชน ปญหาการ

บริหารจัดการขยะ ปญหาหมอกควันและไฟปา ปญหามลพิษทางอากาศจากสารเคมี เนื่องจากประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล มีพ้ืนท่ีเปนแหลงเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร สวนใหญ
ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช  การเผาจนทําใหเกิดมลพิษทางอากาศในชวงฤดู
ทําการเกษตร ปาไมถูกทําลายจากภัยธรรมชาติหรืออาจเกิดจากมนุษยเปนผูกระทํา ทําใหเกิดปญหาหมอกควัน
และไฟปา ประชาชนไมเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
การคาดการณแนวโนมในอนาคต   
 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน เพ่ือสรางพ้ืนท่ีสีเขียว ลดปญหา
ภาวะโลกรอนโดยการปลูกปาเพ่ิม สงเสริมและสนับสนุนการทําเกษตรทฤษฎีแนวใหมลดการใชสารเคมี จัด
โครงการ/กิจกรรม ใหความรู ความเขาใจ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ปองกันและดูแลเรื่องทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ความตองการของประชาชน 
 ประชาชนตองการ มีความรูในการดูแล อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและ
ยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใชและบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ 
สรางจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ ปองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
1.4 ดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินของตําบลโปงน้ํารอน มีความหลากหลาย
วัฒนธรรม เนื่องจากมีประชาชนหลายชนเผา ซ่ึงไดแกคนจีน คนไทยใหญ และพ้ืนเมืองภาคเหนือท่ีมาตั้งรกราก
ถ่ินฐานในตําบล ทําใหมีศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา ท่ีแตกตางกันออกไป ปญหาของการสูญ
หายทางวัฒนธรรม อาจเปนเพราะชนรุนหลังไดรับวัฒนธรรมจากภายนอกเขามา จึงไมมีการอนุรักษ สืบสาน 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต   
  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ืออนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการฝกอบรม การใหความรู ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือสืบสานให
ศิลปวัฒนธรรม จารีต และภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูตลอดไป 
ความตองการของประชาชน 
 ประชาชนมีความตองการใหมีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ รูปเลม และการฝกอบรม ใหความรู เพ่ือใหคงอยูตลอดไป 
1.5 ดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
 สังคมโดยรวมภายในตําบลโปงน้ํารอน เปนสังคมก่ึงชนบทและเมือง มีโรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพระดับตําบล หนวยงานราชการตางๆ มีสนามกีฬาเพ่ือใหประชาชนไดออกกําลังกาย รัฐบาลมีการจัดสรร
งบประมาณดานการสงเสริมดานการศึกษา การสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ และดานสาธารณสุข  
การคาดการณแนวโนมในอนาคต   
 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ระดับ สงเสริมการเรียนรู จัดใหมีการเรียนการศึกษา และการกีฬาใหครอบคลุม ท่ัวถึง สงเสริมใหประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี มีการปองกันโรคท่ีจะเกิดข้ึนในชวงฤดูกาลตางๆ 
ความตองการของประชาชน 
 ประชาชนมีความตองการใหมีการสงเสริมดานคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา  โดยใหมีการจัดอบรม 
ใหความรูในดานตางๆ เชน การปองกันโรค จัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.6 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 พ้ืนท่ีตําบลโปงน้ํารอน เปนพ้ืนท่ีติดชายแดน มีปญหาเรื่องประชากรแผงจากการอพยพคนตางดาว 
ปญหาดานยาเสพติด ปญหาภัยธรรมชาติดานอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม แผนดินไหว 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต   
 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหา
ใหกับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดโครงการ/กิจกรรม เชนโครงการฝกซอมแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การชวยเหลือตนเองเม่ือเกิดภัยเบื้องตนเพ่ือลดความสูญเสีย  โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุบนทองถนน การติดตั้งกลอง CCTV เปนตน 
ความตองการของประชาชน 
 ประชาชนมีความตองใหมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปายจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ ติดตั้งกลอง CCTV 
ฝกซอมในการปองกันภัยตางๆ 
1.7 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  บางสวนขาดความตระหนัก ความกระตือรือรน 
ในการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน การบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสวนรวม เชน จิตอาสา การประชาคม การเขา
รวมประชุม อบรม สวนในดานของการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโปง
น้ํารอน บางสวนไมยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน อาจเนื่องมาจาก
ขอจํากัดของทรัพยากร ไมวาจะเปนอัตรากําลังคน ประสบการณ ดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชมีไมเพียงพอ ไม
เทคโนโลยีลาหลัง อันเนื่องมาจากงบประมาณมีอยางจํากัด   
 
 



- 63 - 

 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต   
 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดใหมีการประชาสัมพันธ  เผยแพร  และสงเสริมใหประชาชนมี
ความสนใจในการมีสวนรวมใหมากข้ึน จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมูบาน สวนในเรื่องบุคลากร จัดใหมีการ
สงเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการสงอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการ
ทํางาน สรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน ทําใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และใหทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง ตอเติมปรับปรุงสถานท่ีใหเหมาะสมในการใหบริการประชาชน สวนดานการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได จัดใหมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษี การตอใบอนุญาตตางๆ และการ
ปฏิบัติตามขอบัญญัติ การปรับปรุงดานแผนท่ีภาษีใหสามารถจัดเก็บไดอยางท่ังถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนท่ี
ท้ังหมด เรงรัดการจัดเก็บใหครบถวนตามกําหนดเวลา อีกท้ังออกขอบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บใหทัน
ตอสถานการณปจจุบันและเพียงพอตอการดําเนินการ   
ความตองการของประชาชน 

1.สรางความตระหนัก ใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.ผูบริหาร บุคลากร ไดรับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี สะดวก 

รวดเร็ว ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.องคการบริหารสวนตําบล สามารถจัดเก็บรายไดอยางท่ัวถึง และครบถวน เปนธรรม  

 

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สวนใหญการเสนอโครงการเพ่ือแกไขปญหา ความตองการของประชาชน 
เปนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนอันดับแรก เชน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ํา ทอลอด
เหลี่ยม ตางๆ ซ่ึงมีจํานวนมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของควรชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะสามารถ
ดําเนินการไดใหประชาชนรับทราบ และใหเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ใหคํานึงถึงสภาพปญหา ความ
จําเปนเรงดวน พรอมท้ังพิจารณาโครงการตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 2. ดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว การเสนอโครงการเพ่ือ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวคอนขางนอย ซ่ึงอาจเนื่องมาอาชีพสวนใหญของประชาชนในตําบลมี
อาชีพหลักและรายไดหลักมาจากการเกษตร ควรมีการสงเสริมในเรื่องของการลดตนทุนการผลิต การแปรรูป
ผลิตภัณฑ การใชสารอินทรียในการผลิตเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค รวมถึงการรวมกลุมเพ่ือใหมีอํานาจใน
การตอรองดานราคา และสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือการทองเท่ียว มากข้ึน 

 3. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ควรมีแนวทางในการพัฒนาการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการปลูกปาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร ปญหา
ดานสิ่งแวดลอมของตําบลโปงน้ํารอน แมยังไมมีปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมากนัก แตก็ไมควรละเลย
ปญหาขยะเนื่องจากอนาคตบอขยะจะปดลงเม่ือใดและจะสามารถหาสถานท่ีกําจัดขยะไดหรือไม สวนในเรื่อง
ปญหาหมอกควันและไฟปา ยังคงเปนปญหาตอเนื่องทุกปตองมีการเฝาระวังและระงับเหตุเพ่ือไมใหลุกลาม ท้ังนี้
ตองหามาตรการในการปองกันใหเกิดปญหานอยท่ีสุด 

 4. ดานการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ควรเนน
กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม ใหครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย  
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 1.5 ดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต  โครงการ/กิจกรรม ควรมีความตอเนื่อง 

1.6 ดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ภัยธรรมชาติไมสามารถ
กําหนดไดวาจะเกิดข้ึนในชวงเวลาใดควรมีการเตรียมความพรอมตลอดเวลาและสามารถชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงที  

1.7 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล  การสงขอมูลประชาสัมพันธตางๆ 
ใหหมูบานติดประกาศตามบอรดประชาสัมพันธของหมูบาน  หอกระจายขาว ประชาชนในหมูบานอาจไมทราบ
ขอมูลขาวสารท่ีประชาสัมพันธไดอยางท่ัวถึง ควรมีการประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ เชน วิทยุ เว็ปไซต  
Facebook  Line  เปนตน 
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ภาคผนวก 



ภาพโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตสวนนายพิณ  วงคเมธา ถึงท่ีนานายกอน  คืนสันเท๊ียะ หมู 1 
 

    
                                                                 
2. โครงการกอสรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนางศิริพร  บัวเข็ม ถึงบานนายสุเชษฐ  คําฟู หมู 2 
  

    
 
3. โครงการกอสรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนายสุเชษฐ  คําฟู ถึงบานนายทองดี วงคลังกา หมู 2 
 

     
 
 
 



4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนายจากุย   แซเจิ่ง เปนตนไป หมู 3 
 

    
 
5. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนายสมนึก   แซตวง เปนตนไป หมู 3 
 

    
 
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตขางศาลเทพารักษ ถึงบานนางศศิวิมล   นิลมา หมู 4 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



7. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตั้งแตบานนางแรมจันทร   สีโย เปนตนไป หมู 4 
 

    
 
8. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแตท่ีนานางศรีกองคํา  บุญสง ถึงท่ีนานายเสรี  คํามาเรือง   
    หมู 5  
 

    
  
9.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนายสุพัฒ   วิลัย เปนตนไป หมู 6 
 

    
 
 
 
 
 
 



10. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตสวนนางยุพิน  หนอวงค ถึงบานนายศรีนวล  ปนอุด   
      หมู 7 
 

    
 
11. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแตบานนางบัวจิ๋น  ดวงดอก ถึงบานนายเทียม หนอแกว   
      หมู 7 
 

    
 
12.โครงการปรับปรุง/ซอมแซม ถนน สะพาน ทอเหลี่ยม ในตําบลโปงน้ํารอน 
     12.1 ปรับปรุง/ซอมแซม บานพัก 
 

    
 
 
 
 
 



    12.2 ปรับปรุง/ซอมแซมหองน้ําสนามกีฬาบานทาหัด 

    
 
    12.3 ปรับปรุง/ซอมแซมฝายริน หมู 2 
 

          
 
    12.4 ปรับปรุง/ซอมแซมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



    12.5 ปรับปรุง/ซอมแซมถนนหนากลุมเกษตรทําไร หมู 4 
 

    
 
    12.6 ปรับปรงุ/ซอมแซมไหลทาง หมู 3 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเท่ียว 
1) แผนงานการเกษตร 
    1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานแกคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลฯ 
 

         
  
2) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.1 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

        



ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  
1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    1.1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครดับไฟปา 
 

           
 
2) แผนงานการเกษตร 
    2.1 โครงการรณรงค ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา 
 

       
 
    2.2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในตําบลโปงน้ํารอน 
 

         
 



    2.3 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

       
 
3. แผนงานสาธารณสุข 
   3.1 โครงการจัดการขยะชุมชนตําบลโปงน้ํารอน 
 

       
 
     



ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    1.1 โครงการเรียนรูและสืบสานงานประเพณีปใหมเมือง 
 

                     

    1.2 โครงการสงเสริมการเรียนรูศิลปะ ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

        
 

              



ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
1) แผนงานการศึกษา 
    1.1 โครงการเสริมสรางเด็กปฐมวัยโภชนาการดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
 

       
 

 

  1.2 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
 

        
 

       
 
 
 
 
 
 



    1.3 โครงการอาหารเสริม (นม)             

         

 

     

 
2) แผนงานสาธารณสุข 
    2.1 โครงการรักปลอดภัยอยาไวใจเอดส 
          

  

 
 
 
 
 
 
 



2.2 โครงการอบรมใหความรูและปองกันโรคท่ีเกิดในฤดูฝน 
 

           
 

2.3 โครงการอบรมใหความรูและปองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาว 
 

           
 

2.4 โครงการอบรมใหความรูและปองกันโรคท่ีเกิดข้ึนในฤดูรอน 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา   
 

      

 
3) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
4.1 โครงการแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและการคามนุษย 
 

             
 
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลโปงน้ํารอน 
 

        
 
 
 
 
 
 



4.3 โครงการสงเสริมความรูเรื่องคุมครองสิทธิสตรี 
 

          
 
4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน 
 

        b          
 

4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    4.1 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ 
 

      
 

 



     
 

    4.2 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสรางจิตสํานึกแกเด็กและเยาวชน 
 

   
 

       
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.3 โครงการตนกลาศิลปะและการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 
 

       
 

       
 

    5.4 โครงการประกวดเรียงความเยาวชนจิตสํานึกรักบานเกิด 

        
 



        
 

     5.5 โครงการแขงขันฟุตบอล "ซอคเกอรโปงน้ํารอนคัพ” 

       
 

       
      

5.6 โครงการแขงขันกีฬาเปตองตอตานยาเสพติด 

      



 

      
 
 

5) แผนงานงบกลาง 
5.1 โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

     

 

    



ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย  
1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    1.1 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

   
 
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    2.1 โครงการฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

        
 

              
 
 



     2.2 โครงการรณรงคความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ (7 วันแหงความปลอดภัย) 
 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      2.3 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 
 

         
 

       
 
 
 
 
 
 
 
         



ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล 
1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    1.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

   
 

  1.2 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
 

       

 
    1.3 โครงการองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนเคลื่อนท่ีพบประชาชน 
 

           
 
 
 



2) แผนงานการศึกษา 

    2.1 โครงการอบรมเสริมเสรางความรูและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็กและคณะกรรมการ

บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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