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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
 

วิสัยทัศน์ 

“ตำบลนาม่องน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ  ดำรงชีวิตพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาการท่องเที่ยว  และอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลและความมัง่คง 

เป้าประสงค ์

1. การคมนาคมขนสง่  มีความสะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการทั่วถึง  และครอบคลมุทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน 

2. เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแหลง่
ความรู้ที่ทันสมัยและรูจ้ักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วน
หน้า 

5. ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมปิญัญาท้องถ่ิน  ดำรงอยู่สบืทอด
ตลอดไป 

6. มีแหลง่ท่องเที่ยวทีส่วยงามและเป็นที่ดงึดูดใจของนกัท่องเที่ยว  ส่งผลใหร้ายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

7. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ 
9. ประชาชนมีงานทำ  มีอาชีพ  และมรีายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
10. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็นที่ต้องการของตลาด  
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  เกิดความสงบเรียบรอ้ยภายในชุมชน 
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ  และมีผงัเมืองที่ดีเพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนการ

พัฒนาเมอืง 
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13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการดูแลรกัษาอย่างยั่งยืน 
14. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
15. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิง่ปฏิกลูตลอดจนภูมิทัศน์ทีส่วยงาม 
16. บุคลากรปฏิบัตงิานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 
17. การบริหารด้านการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 
18. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีตอ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ

เกิดการมีส่วนร่วมในการบรหิารและพฒันาท้องถ่ินจากทกุภาคส่วน 
19. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
20. ช่องทางการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
21. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
22. ประชาชนรูร้ักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 

ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร 
๒. จำนวนแหลง่ท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
๓. ร้อยละของจำนวนประชาชนให้ความสนใจวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
๔. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
๕. ร้อยละของจำนวนประชากรมสีุขภาพแข็งแรง 
๖. ร้อยละของจำนวนประชากรมีคุณภาพดีข้ึน 
๗. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลอืดออกลดลงจากปีทีผ่่านมา 
๘. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการที่กำหนด 
๙. ร้อยละจำนวนพื้นทีป่่าของตำบลนามอ่งเพิ่มข้ึน 

 ๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล 
๑๑. ร้อยละของการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติได้มาตรฐาน 
๑๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ทีส่่งเสริมการปอ้งกันและปราบปรามเกี่ยวกบัทจุริตประพฤติ 

มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพิม่ขึ้น 
 ๑๓. ร้อยละของปญัหาด้านยาเสพติดได้รบัการแก่ไข 
 ๑๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรกัษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
 ๑๕. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ 

ค่าเปา้หมาย 

๑. ประชาชนได้รับการสนบัสนุนด้านการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

๒. ประชาชนได้รับการพฒันาด้านการพฒันาการท่องเที่ยว  และอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย  
๓. ประชาชนได้รับการพฒันาทรพัยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
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๔. ตำบลนาม่องได้รับการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 

สมดุลและยัง่ยืน 
๕. ตำบลนาม่องมีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง   
กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนด้านการเกษตรกร 
2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
3. สนับสนุนกลุม่เกษตรกรและกลุม่อาชีพในชุมชน  
4. ประชาสมัพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
7. ประชาสมัพันธ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
8. เสรมิสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุม่วัยเรียน 
9. เสรมิสร้างการออกกำลังกาย 
10. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 
11. ส่งเสริมการทำความสะอาดของชุมชน 
12. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมในกลุ่มต่าง ๆ 
13. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ 
14. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลตำบลนาม่องสู่องค์การสมรรถนะสูง 
15. ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 
16. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
17. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๓. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนในการพึ่งตนเอง 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสามารถอธิบายได้ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 
๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร และครัว
อาหารปลอดภัย 

 ๔) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการ 
พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

           ๓) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เช่ือมโยง
ประเทศเพื่อนบ้านและประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 

๔) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ 
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ ๔ พัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงบรูณาการ และด้านที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชนจ์ากข้อตกลงกบัประเทศเพือ่นบ้าน ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

           ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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     ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

1) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

          ๓) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

          ๔) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ                    

๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างคาวมเปน็
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

     ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

1) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

          ๔) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่  3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแล้อม 

          ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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     ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

1) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

๒) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๓) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

          ๔) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ และด้านที่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่          

          ๕) มีความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่  6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

     ๖) มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
คำชี้แจง :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..............เทศบาลตำบลนาม่อง............................................... 
1.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
1.2  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น มูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ

คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
(2) 2 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพานิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่ง
น้ำ)  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ  

(2) 2 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ ThaiLand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
                                                                       
                                                                        
                              
3.4 วิสัยทัศน์ 
                                                                     
                                                       
                                                        
                                      
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
                              
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     (Positioning) 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโนบาย /
ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโนบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เละ Thailand 

(10) 10 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นถึงช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่ง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5) 5 

ความมุ่งม่ันแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสุ่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  
ตัวชี้วัดค่าป้าหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

     (5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่กรพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     (5) 5 

                                               รวมคะแนน   100 100 

  
             1.3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกตง (5) 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอด (5) 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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1.4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์การจัดทายุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand  
(Demand analysis)/Globl Demand  และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

10 10 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดเท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถการได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฎิบัติราชการ 
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบ 
เคียงกับราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT  Analysis/Demand(Demand  Analysis)/Global  
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
 
 
 
 
 

2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan 
: LSEP) 

  

5.โครง การพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพี่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องเรื่องหน่ึง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอด คล้องกับโครง การ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงกรน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ันคั่ง  ยั่งยืน 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(1) ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์การพัฒนา                
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579        
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่มียอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา           
   (5.1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและหลุด
พ้นกับหลักการได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (5.2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ     
   (5.3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม   
   (5.4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง  
   (5.5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
   5.(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่ประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะและสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value - Basd Economy   
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาสาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น การเกษตร 
เทคโนโลยีทางชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง  
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งนำ) (LSEP) 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)   
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency)  

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 5 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผล (Key performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล 
effectiveness  ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุ ประสงค์ที่เกิดสิ่งที่เกิดสิ่งที่จะได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดที่จะได้รับ 

(5) 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมาก
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมนผลระดับ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
ละเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คำชี้แจง :  แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินที่กำหนดไว้  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน..................เทศบาลตำบลนาม่อง........................................ 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....20.....ธันวาคม.....๒๕64........................................... 
 
ส่วนท่ี  ๒  แผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการในปี  ๒๕64 
๑.  แผนพัฒนาท้องถ่ินและจำนวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัต ิ
๒.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 1 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว  และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

9 1 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

51 6 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอยา่งสมดุลและ
ยั่งยืน 

21 1 

5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

174 50 

รวม 236 59 
 


