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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลนาม่อง 
 

วิสัยทัศน์ 

“ต ำบลนำม่องน่ำอยู่  เชิดชูวฒันธรรม  นวัตกรรมน ำเศรษฐกิจ  ด ำรงชีวิตพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุล
และยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่งคง 

เป้าประสงค์ 

1. กำรคมนำคมขนส่ง  มีควำมสะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสำธำรณูปโภค  
สำธำรณูปกำรทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มำตรฐำน 

2. เด็ก  เยำวชน  และประชำชนทั่วไปได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  มีแหล่ง
ควำมรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่ำงถูกต้อง 

3. ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี  ได้รับบริกำรด้ำนกำรสำธำรสุขโดยทั่วถึงและมี
ประสิทธิภำพ 

4. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  ประชำชนได้รับสวัสดิกำรสังคมอย่ำงทั่วถึง  มีคุณภำพชีวิตที่ดีถ้วน
หน้ำ 

5. ศิลปะ  ศำสนำ  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำม  และภูมิปัญญำท้องถิ่น  ด ำรงอยู่สืบทอด
ตลอดไป 

6. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงำมและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น 

7. ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีและด ำเนินตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคกำรเกษตรแบบครบวงจรตำมแนวทำงเกษตรทฤษฏีใหม่ 
9. ประชำชนมีงำนท ำ  มีอำชีพ  และมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ 
10. สินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีมูลค่ำเพ่ิมข้ึนเป็นที่ต้องกำรของตลำด  
11. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดควำมสงบเรียบร้อยภำยในชุมชน 
12. บ้ำนเมืองน่ำอยู่และสวยงำมเป็นระเบียบ  และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำร

พัฒนำเมือง 
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13. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงยั่งยืน 
14. ประชำชนมีจิตส ำนึกดีในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
15. บ้ำนเมืองน่ำอยู่ปรำศจำกมลภำวะ  และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงำม 
16. บุคลำกรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนกำรมีคุณธรรมจริยธรรม  และหลักธรรมำภิบำล 
17. กำรบริหำรด้ำนกำรเงิน  กำรคลัง  และกำรจัดเก็บรำยได้มีประสิทธิภำพ 
18. ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ มีควำมเข้ำใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและพัฒนำท้องถิ่นจำกทุกภำคส่วน 
19. สร้ำงควำมพร้อมของต ำบลเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
20. ช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัยของประชำชนเพิ่มมำกข้ึน 
21. ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภำพ 
22. ประชำชนรู้รักสำมัคคี  และประเทศชำติมั่นคง 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำทำงกำรเกษตร 
๒. จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละของจ ำนวนประชำชนให้ควำมสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. ร้อยละค่ำเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
๕. ร้อยละของจ ำนวนประชำกรมีสุขภำพแข็งแรง 
๖. ร้อยละของจ ำนวนประชำกรมีคุณภำพดีขึ้น 
๗. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 
๘. จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรที่ก ำหนด 
๙. ร้อยละจ ำนวนพื้นที่ป่ำของต ำบลนำม่องเพ่ิมขึ้น 

 ๑๐. ร้อยละของประชำชนที่มีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของเทศบำล 
๑๑. ร้อยละของกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้มำตรฐำน 
๑๒. จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ที่ส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมเก่ียวกับทุจริตประพฤติ 

มิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ิมข้ึน 
 ๑๓. ร้อยละของปัญหำด้ำนยำเสพติดได้รับกำรแก่ไข 
 ๑๔. ร้อยละของควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรรักษำควำมมั่นคงควำมสงบเรียบร้อย
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๕. จ ำนวนโครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 

ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชำชนได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. ประชำชนได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
๓. ประชำชนได้รับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพ่ือสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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๔. ต ำบลนำม่องได้รับกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำง 

สมดุลและยั่งยืน 
๕. ต ำบลนำม่องมีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมมำภิบำลและควำมมั่งคง   
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรเกษตรกร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนทั่วไปมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและด ำรงชีวิตตำมแนวทำง

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอำชีพในชุมชน  
4. ประชำสัมพันธ์แหล่งกำรท่องเที่ยว 
5. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. ประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และทักษะของกลุ่มวัยเรียน 
9. เสริมสร้ำงกำรออกก ำลังกำย 
10. ส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำร 
11. ส่งเสริมกำรท ำควำมสะอำดของชุมชน 
12. ส่งเสริมให้กำรฝึกอบรมในกลุ่มต่ำง ๆ 
13. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภำพทรัพยำกรป่ำไม้ 
14. พัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลนำม่องสู่องค์กำรสมรรถนะสูง 
15. ส่งเสริมกำรน ำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่มำใช้ในกำรบริหำร 
16. พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรรักษำควำมมั่นคงควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
17. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพ่ึงตนเอง 
๓. ส่งเสริมกำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชุมชนในกำรพึ่งตนเอง 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลนำม่อง มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศำสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศำสตร์กลุ่ม
จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยสำมำรถอธิบำยได้ตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จ ำนวน 5 
ยุทธศำสตร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นกำรพัฒนำที่ 
๑ กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรผลิตกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรเกษตร และครัว
อำหำรปลอดภัย 

 ๔) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนส ำคัญด้ำนที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับกำรแก้ปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ๕) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

 ๖) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ ปี  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว  

๒) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นกำร 
พัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 

           ๓) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นกำรพัฒนำที่ ๑ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชำติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเด็นกำรพัฒนำที่ ๒ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรผลิตกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง
กำรเกษตร และครัวอำหำรปลอดภัย 

๔) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทำงกำร 
ขับเคลื่อนส ำคัญดำ้นที่ ๔ พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร และด้ำนที่ ๖ พัฒนำควำมร่วมมือและใช้
ประโยชน์จำกข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตำมแนว
ชำยแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

           ๕) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
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     ๖) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ ปี  ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 

1) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 

๒) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดี 

          ๓) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อม และควำมม่ันคง 

          ๔) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนส ำคัญด้ำนที่ 2 แก้ปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำ                    

๕) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ และยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงคำวมเป็น
ธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

     ๖) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  และยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร 
อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

1) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนแบบ
บูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

๒) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 
กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

๓) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อม และควำมม่ันคง 

          ๔) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนส ำคัญด้ำนที่ 3 สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับกำรแก้ปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแล้อม 

          ๕) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
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     ๖) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ังคง 

1) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำม
มั่นคง 

๒) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมมั่นคง 

๓) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อม และควำมม่ันคง 

          ๔) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนส ำคัญด้ำนที่ 2  แก้ปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำ และด้ำนที่ 5  ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภำคภำคกลำงและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนำเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม ่         

          ๕) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งยั่งยืน และยุทธศำสตร์ที่  6 กำร
บริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 

     ๖) มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม และยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..............เทศบาลต าบลนาม่อง............................................... 
1.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ 15 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้ำประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร ์ (5) 
   3.8 แผนงำน (5) 
   3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 
   3.10 ผลผลติ/โครงกำร (5) 

รวมคะแนน 100 
 
1.2  แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/
ชุมชน/ต ำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ ำ ลักษณะของไม/้
ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น 
เขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น มลู
เกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และช่วงอำยุและจ ำนวน
ประชำกร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ 
สำธำรณสุข อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคม
สงเครำะห์ ฯลฯ 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพืน้ฐำน เช่น กำร

คมนำคมขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 
(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร 
กำรประมง กำรปศุสตัว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรม กำรพำนิชย์/กลุม่อำชีพแรงงำน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนเกษตรและแหล่ง
น้ ำ)  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
กำรนับถือศำสนำประเพณีและงำนประจ ำ ภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น ภำษำถ่ิน สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ  

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ 
ภูเขำ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และ
กำรด ำเนินกำรประชุมประชำคมทอ้งถิ่น โดยใช้
กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำ
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหำส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบข้อมลูดังนี ้
(1) กำรวิเครำะห์ที่ครอบคลุมควำมเช่ือมโยง  ควำม
สอดคล้องยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบำย
ของผู้บริหำรท้องถิ่น  รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และ ThaiLand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะ
และกำรบังคับใช้ผลของกำรบังคับใช้  สภำพกำรณ์ที่
เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(1) 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
                                                                       
                                                                        
                              
3.4 วิสัยทัศน ์
                                                                     
                                                       
                                                        
                                      
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
                              
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
3.7 จดุยืนทำงยุทธศำสตร ์
     (Positioning) 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำร
พัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตรข์ององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชำรัฐ
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภำพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และ
เชื่อมหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโนบำย /
ยุทธศำสตร์  คสช.  และนโนบำยรฐับำลหลักประชำ
รัฐ แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี เละ Thailand 

(10) 10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกำรจะเปน็หรือบรรลุถึง
อนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและ
ศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นถึงช่องทำง  วิธีกำร  ภำรกิจหรือสิ่งที่
ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้
เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งท่ีจะด ำเนนิกำรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธมีควำม
สอดคล้องและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น  มุ่ง
หมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 5 

ควำมมุ่งมั่นแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกิดจำกศักยภำพของพื้นที่จริง ที่จะน ำไปสุ่ผลส ำเร็จ
ทำงยุทธศำสตร ์

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.8 แผนงำน 
 
 
 
 
 
3.9 ควำมเช่ือมโยง
ยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม 
 
 
 

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต  ก ำหนด
จดุมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงำนท่ีเกิดจำกเปำ้ประสงค์  
ตัวช้ีวัดค่ำป้ำหมำย  กลยุทธ์  จุดยนืทำงยุทธศำสตร์และ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน  
น ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงำนและ
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

     (5) 5 

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     (5) 5 

                                               รวมคะแนน   100 100 

  
             1.3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมำณ 10 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภำพ 10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 10 
5. โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 
 5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร (5) 
 5.2 ก ำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงกำร (5) 
 5.3 เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกตง (5) 
 5.4 โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบัแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี (5) 
 5.5 เป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) มีควำมสอด (5) 
 5.6 โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกบั Thailand 4.0 (5) 
 5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตรจ์ังหวัด (5) 
 5.8 โครงกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(5) 

 5.9 งบประมำณมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (5) 
 5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถกูต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (5) 

 5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลผลิตที่คำดว่ำจะไดร้ับ (5) 
 5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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1.4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กำรจัดทำยุทธ์ศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand  
(Demand analysis)/Globl Demand  และ Trend 
ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ  
อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพดำ้น
เศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 

10 10 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) กำรควบคุมทีม่ีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใช้วัดผลในเชิง
ปริมำณ เช่น กำรวัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวน
ที่ด ำเนินกำรจริงตำมทีไ่ด้ก ำหนดเท่ำไหร่ จ ำนวนท่ีไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรไดม้ีจ ำนวนเท่ำไหรส่ำมำรถอธิบำยได้ตำมหลัก
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพฒันำท้องถิ่นตำม 
อ ำนำจหน้ำที่ท่ีก ำหนดไว ้
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงปรมิำณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือ
กำรน ำเอำเทคนิคต่ำง ๆ มำใช้วัดวำ่ภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม 
งำนต่ำง ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีนัน้ๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีหรือไม่ 
ประชำชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ์ กำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ มีสภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร 
สำมำรถกำรได้ตำมวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฎิบัตริาชการ 
ที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำร
ตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบ 
เคียงกับรำชกำรหรือหน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงคณุภำพ (Qualitative) 

10 10 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำนท่ีเกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่ำง ๆ จนน ำไปสู่กำรจดัท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT  Analysis/Demand(Demand  Analysis)/Global  
Demand/Trend หรือหลักกำรบรูณำกำร (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 
 
 
 
 

2) วิเครำะห์แผนงำน งำนท่ีเกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ท่ี
สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลัก
ประชำรัฐ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตร
และแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy Plan 
: LSEP) 

  

5.โครง การพัฒนา 
5.1 ควำมชัดเจนของช่ือ
โครงกำร 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพี่อให้กำรพัฒนำบรรลตุำม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ 
ช่ือโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรือ่งเรื่องหนึ่ง อ่ำน
แล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์
สอด คล้องกับโครง กำร 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำร
ต้องก ำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับควำมเป็นมำ
ของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตผุล 
วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์มี
ควำมเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพำะเจำะจง  

(5) 5 

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลติ
ของโครงกำร) มีควำม
ชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้ง
งบประมำณได้ถูกต้อง 
 

สภำพที่อยำกให้เกดิขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไป
ถึงเป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร 
กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร
กลุ่มเป้ำหมำย พ้ืนท่ีด ำเนินงำน และระยะด ำเนินงำน
อธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกรนี้จะท ำที่ไหน เริ่มต้น
ในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้ำหมำย
ของโครงกำร หำกกลุม่ป้ำหมำยมหีลำยกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเปำ้หมำยหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5) 5 

5.4 โครงกำรมีควำมสอด 
คล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 
20 ป ี
 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและ
เสรมิสร้ำงศักยภำพคน (4) กำรสรำ้งโอกำสควำม
เสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  (5) กำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคณุภำพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) กำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อให้เกดิควำมมั่นคง มั่นคั่ง  ยั่งยืน 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลติ
ของโครงกำร) มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ 
 
 
 
 
 

โครงกำรมคีวำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12  
(1) ยึดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กำรพัฒนำ                
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใตย้ึดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย 2579        
(5) ยึดหลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
อย่ำงจริงจังใน 5 ปีท่ีมียอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำ           
   (5.1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและหลุด
พ้นกับหลักกำรได้ปำนกลำงสูร่ำยได้สูง 
   (5.2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำร
ปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ     
   (5.3) กำรลดควำมเลื่อมล้ ำทำงสังคม   
   (5.4) กำรรองรับกำรเช่ือมโยงภูมิภำคและควำม
เป็นเมือง  
   (5.5) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
สังคมอย่ำงเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม      
   5.(6) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิท่ีประสิทธิภำพ 

(5) 5 

5.6 โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงกำรมลีักษณะและสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่  Value - Basd Economy   
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย ได้
มำก เช่น (1) เปลี่ยนแปลงจำกกำรผลิตสินค้ำ โภค
ภัณฑไ์ปสูส่ินค้ำเชิงนวัตกรรม ไปสูก่ำรขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ควำมสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำ  ไปสู่กำร
เน้นภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วย
วิทยำกำร ควำมคดิสรำ้งสรรค์ นวตักรรม วิทยำสำสตร์ 
เทคโนโลยี และกำรวิจัยและกำรพฒันำ แล้วต่อยอด
ควำมไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น กำรเกษตร 
เทคโนโลยีทำงชีวภำพ สำธำรณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงกำรสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลำของแผนพัฒนำจังหวดัที่ก ำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไมส่ำมำรถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจำกกันได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงกำรเช่ือมต่อหรือเดินทำงไปด้วยกันกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

 
 
 



- 14 -  
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.8 โครงกำรแกไ้ขปัญหำ
ควำมยำกจนหรือกำร
เสรมิสร้ำงให้ประเทศชำติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภำยใต้หลักประชำรัฐ 
 
 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พื้นฐำนควำมพอเพียงท่ี
ประชำชนด ำเนินกำรเองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำร
ต่อยอดและขยำยได้เป็นโครงกำรที่ประชำชนต้องกำรเพื่อให้
เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำมมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน ำ) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมำณ มีควำม
สอดคล้องกับเปำ้หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)  

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 
ประกำรในกำรจัดท ำโครงกำรได้แก่  
(1) ควำมประหยัด (Economy)   
(2) ควำมมีประสิทธิภำพ (Effciency)  
(3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ควำมยุติธรรม (Equity)  
(5) ควำมโปร่งใส (Transparency)  

(5) 5 

5.10 มีกำรประมำณกำร
รำคำถูกต้องตำมหลัก
วิธีกำรงบประมำณ 

กำรประมำณกำรรำคำเพื่อกำรพฒันำต้องให้สอดคล้องกับ
โครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำงหลักของรำคำ
กลำง รำคำกลำงท้องถิ่น มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำ
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีควำมคลำดเคลื่อนไม่
มำกกว่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน ำไปตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศบัญญตัิเงินสะสม หรือ
รำยจ่ำยพัฒนำท่ีปรำกฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 

5.11 มีกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คำด
ว่ำจะไดร้ับ 

มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดผล (Key performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล 
effectiveness  ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
กำรก ำหนดควำมพึงพอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนด
อันเกิดจำกผลของวัตถุ ประสงค์ที่เกิดสิ่งที่เกิดสิ่งที่จะได้รับ 
(กำรคำดกำรณ์ คำดที่จะได้รับ 

(5) 5 

5.12 ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่รับเป็นสิ่งที่เกดิขึ้นไดจ้ริงจำกกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำร
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกบัวัตถุประสงค์หรือมำก
มำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขยีนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง 
(1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจงในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและประเมนผลระดับ
ควำมส ำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
ละเฉพำะเจำะจงมำกที่สดุและสำมำรถปฏิบตัิได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับหลักควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
กำรบ่งบอกเวลำได ้

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้  โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำม
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................เทศบำลต ำบลนำม่อง........................................ 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รำยงำน.....20.....ธันวำคม.....๒๕62........................................... 
 
ส่วนที่  ๒  แผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการในปี  ๒๕62 
๑.  แผนพัฒนำท้องถิ่นและจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 
๒.  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 1 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

8 5 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

40 16 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

11 3 

5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 

76 40 

รวม 139 65 
 


