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แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลนาม่อง 
 

วิสัยทัศน์ 

“ตำบลนาม่องน่าอยู่  เชิดชูวฒันธรรม  นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ  ดำรงชีวิตพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

เป้าประสงค์ 

1. การคมนาคมขนส่ง  มีความสะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 

2. เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแหล่ง
ความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วน
หน้า 

5. ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดำรงอยู่สืบทอด
ตลอดไป 

6. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

7. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
9. ประชาชนมีงานทำ  มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
10. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็นที่ต้องการของตลาด  
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ  และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาเมือง 
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13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
14. ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
16. บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 
17. การบริหารด้านการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 
18. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
19. สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
20. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
21. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
22. ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร 
๒. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละของจำนวนประชาชนให้ความสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๕. ร้อยละของจำนวนประชากรมีสุขภาพแข็งแรง 
๖. ร้อยละของจำนวนประชากรมีคุณภาพดีขึ้น 
๗. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา 
๘. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการที่กำหนด 
๙. ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าของตำบลนาม่องเพ่ิมขึ้น 

 ๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล 
๑๑. ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้มาตรฐาน 
๑๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามเก่ียวกับทุจริตประพฤติ 

มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 
 ๑๓. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดได้รับการแก่ไข 
 ๑๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๕. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
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๔. ตำบลนาม่องได้รับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 

สมดุลและยั่งยืน 
๕. ตำบลนาม่องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง   
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรกร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและดำรงชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในชุมชน  
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุ่มวัยเรียน 
9. เสริมสร้างการออกกำลังกาย 
10. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 
11. ส่งเสริมการทำความสะอาดของชุมชน 
12. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมในกลุ่มต่าง ๆ 
13. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ 
14. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลตำบลนาม่องสู่องค์การสมรรถนะสูง 
15. ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 
16. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
17. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จำเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนในการพึ่งตนเอง 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาม่อง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสามารถอธิบายได้ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการพัฒนาที่ 
๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และครัว
อาหารปลอดภัย 

 ๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการ 
พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

           ๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย 

๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ 
ขับเคลื่อนสำคัญดา้นที่ ๔ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และด้านที่ ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

           ๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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     ๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

          ๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

          ๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ                    

๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างคาวมเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

          ๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแล้อม 

          ๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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     ๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 

1) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดสกลนคร ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

๒) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดสกลนคร ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๓) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง 

          ๔) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนสำคัญด้านที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ และด้านที่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม ่         

          ๕) มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่  6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

     ๖) มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
คำชี้แจง :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่..............เทศบาลตำบลนาม่อง............................................... 
1.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2561-2570) (5) 
   3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (5) 
   3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (Sustainable Development Goals SDGs) (5) 
   3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 
   3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 
   3.7 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.8 กลยุทธ์ (5) 
   3.9 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ (5) 
   3.10 จดุยืนของยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 
   3.11 แผนงาน   (5) 
   3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
1.2  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของไม/้
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น มูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 
5 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 

การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เชน่ การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพานิชย์/กลุม่อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(5) 
 

5 
 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นรูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ
แก้ปญัหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5) 
 

5 
 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบข้อมลูดังนี ้
1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง  ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

 
5 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) 5 

3) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นการ
ประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น  

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 5) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและอนาคต 
ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกดิขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะเชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend Analysis หรืออ่ืนๆ 

  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
การกำหนดการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 
5 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ บับท่ี 
12 หรือ ฉบับท่ี 13 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือจดุหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

3.3 เป้าหมายการผลติที่
ยั่งยืน (Sustainalde 
Development Goals: 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้หมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 5 

3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรอืเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำข้ึนแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 5 

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
                                                                        
                               

การกำหนดและการวิเคราะหส์อดคล้องกับสภาพ
ทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน สถาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับสภาพพื้นที่
จริงและเป็นไปตามหน้าท่ีและอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว ้

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.7 วสิัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์วสิัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง

สถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

3.8 กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงช่องทาง  วิธีการ  
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น
คำถามที่สำคญัว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอย่างไร 

(5) 5 

3.9 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้ประสงค์ของแตล่ะประเด็น     
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 5 

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์จดุยนืขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลวุสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่
เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่พฒันาให้เกิดผลสำเร็จได ้

(5) 5 

3.11 แผนงาน 
 
 
 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นถึงการจำแนกแผนงาน
ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
วางแผนงานตามวิธีการที่จำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณที่
ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว ้แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร 
ถูกต้องตามแผนงานหรือไม ่

(5) 5 

3.12 ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่กร
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 หรือ ฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสมัพันธ์หรือเช่ือมโยงกันอย่างไรเพื่อให้
การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยทุธศาสตรร์ะดับมหาภาค 

(5) 5 

                                               รวมคะแนน   100 100 
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             1.3. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ (5) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกตง (5) 
 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (5) 
 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้งกับโครงการและวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว ้ (5) 
6. โครงการพัฒนาทีน่ำไปจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ี 35 
 6.1 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 
 6.2 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแกไ้ขความยากจน 5 
 6.3 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบรหิารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 

 6.4 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 
 6.5 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5 

 6.6 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 
 6.7 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านบริหารจัดการน้ำ 5 

รวมคะแนน 100 
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ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ถ่ิน 

1.4 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global 
Demand หรืออ่ืนๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

 
5 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global 
Demand หรืออ่ืนๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 5 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข
ต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวดัจำนวน
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลติเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้
กำหนดไว้จำนวนท่ีไมส่ามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
อำนาจหน้าที่ท่ีกำหนดไว ้

10 
(5) 

 
5 

2) การกำหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ไดม้ีการวิเคราะห์ในเชิงปรมิาณ
ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 5 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆ  
ทีด่ำเนินการในพ้ืนท่ี ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจาก
การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภณัฑ์ วัสดุ การดำเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณ 
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับราชการหรือหน่วยงาน
อื่นได้ และเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

10 
(5) 

 
5 
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ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

2) การกำหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่
เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคณุภาพ การวดัความพึงพอใจ
หรือวัดความสุขท่ีประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

  

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงานการพัฒนา 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนาท้องถิน่ซึ่งผ่านการ
วิเคราะหเ์พื่อจะพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand 
(Demand Analysis) Global Demand/Trend หลักการบูรณา
การ (Integration) หรืออ่ืนๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

 
5 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจดัทำโครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ 
วัสดุในการจดัการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะทีเ่ป็นรูปธรรม 

(5) 5 

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนท้องถิ่น 
    5.1 ความชัดเจนของ    
          ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วนข้อมูลดังนี้ 
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจดัทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสยัทัศน์ที่กำหนดไว ้
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำ
นั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
 

(5) 

 
 

5 

    5.2 กำหนด  
    วัตถุประสงค์   
    สอดคล้องกับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเปน็ไปได้ชัดเจนมลีักษณะ
เฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 5 

    5.3 เป้าหมาย    
    (ผลผลติของโครงการ)  
    มีความชัดเจนนำไปสู ่
    การตั้งงบประมาณได ้
    ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอยีดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ
ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมหีลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุม่เป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดยีวกนั 
เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคา
ในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    5.4 มีการประมาณ 
   การราคาถูกต้องตาม 
   หลักวิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการ
ราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  
  (1) ความประหยดั (Economy) 
  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
  (4) ลดความความเหลื่อมลำ้ในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความ 
       ยุติธรรม (Equity) และ  
  (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้  
       พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานัน้ 

(5) 5 

    5.5 มีการกำหนด 
   ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
   สอดคล้องกบั 
  วัตถุประสงค์และผลที ่
   คาดว่าจะได้รับ  

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI)
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)ได้ เช่น การ 
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ไดร้บั (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการใหเ้กิดผลสำเรจ็ 
อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะไดร้ับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI 
เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 5 
 

   5.6 ผลที่คาดว่าจะได ้
   รบัสอดคล้องกับ 
   โครงการและ 
  วัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว ้

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม 
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ล 
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือมากกว่า 
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวตัถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
  (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
  ดำเนินงานตามโครงการ  
  (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  
  (3)ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
  มากที่สุด และสามารถปฏบิัติได้  
  (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
  (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
6.โครงการพัฒนาท่ีนำไป 
จัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 
    6.1 โครงการพัฒนา 
    ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ 
    งบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีในภาพรวม 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรมครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่าง 
ๆ ที่นำไปดำเนินการจดัทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ 

35 
 
 

(5) 

 
 
 

5 

    6.2 โครงการพัฒนา  
    ท้องถิ่นทีน่ำไปจัดทำ 
    งบประมาณ 
    รายจ่ายแก้ไขปัญหา   
    ความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิน่ท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนใน
ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ 

(5) 5 
 

    6.3 โครงการเพื่อการ 
    พัฒนาท้องถิน่ท่ีนำไป    
    จดัทำงบประมาณ 
    รายจ่ายด้านการ 
    บริหารจัดการอนุรักษ ์
    ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน 
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีตั้งไว ้

(5) 5 
 

    6.4 โครงการเพื่อการ 
    พัฒนาท้องถิน่ท่ีนำไป 
    จัดทำงบประมาณ  
    รายจ่ายเกี่ยวกับสุข 
    ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่
ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการ
สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่ตั้งไว้ 

(5) 5 
 

    6.5 โครงการเพื่อการ 
    พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป 
    จัดทำงบประมาณ    
    รายจ่ายเกี่ยวกับดา้น  
    การศึกษาศิลปะ   
    ศาสนา วัฒนธรรม 
    จารีตประเพณี และภูม ิ
    ปัญญาท้อถิน่ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ ที่
ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีตั้งไว ้

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    6.6 โครงการเพื่อการ 
    พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป 
    จัดทำงบประมาณ    
    รายจา่ยเกี่ยวกับดา้น  
    โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการกจิกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่
ดำเนินการด้านโครงสรา้งพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสรา้ง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีต่ั้งไว ้

(5) 5 
 

    6.7 โครงการพฒันา 
    ท้องถิ่นท่ีนำไปจัดทำ 
    งบประมาณรายจ่าย 
    เกี่ยวกับด้านการ   
    บริหารจัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่
ดำเนินการด้านการบริหารจัดการนำ้ เช่นก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง
น้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีตั้งไว ้

(5) 5 
 

รวม  20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 100 100 
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แบบท่ี  ๓  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คำชี้แจง :  แบบที่ ๓ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................เทศบาลตำบลนาม่อง........................................ 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.....15.....ธันวาคม.....๒๕65........................................... 
 
ส่วนที่  ๒  แผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการในปี  ๒๕65 
๑.  แผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
๒.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูใ่นแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 1 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

9 1 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

49 8 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยัง่ยืน 

21 - 

5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 

81 20 

รวม 162 30 
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ภาคผนวก 
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การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาม่อง 
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แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง :  แบบที่  ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........เทศบาลตำบลนาม่อง................................ 
๒. รายงานผลการดำงานภายในเดือนธันวาคม 
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62  ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63  ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕65 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1  ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 50,000 1 50,000 5 250,000 2 100,000 2 100,000 11 550,000 

2  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  และ
อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

6 330,000 8 600,000 9 660,000 9 670,000 9 660,000 41 2,920,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62  ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63  ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕65 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

3  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

34 25,901,730 44 28,670,030 53 31,951,010 51 33,864,670 49 35,424,670 231 155,812,110 

4  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

11 1,175,000 25 1,615,500 25 1,625,000 21 1,585,000 21 1,585,000 103 7,585,500 

5  ยุทธศาสตร์
การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลัก   
ธรรมาภิบาล
และความมัง่คง 

60 59,174,250 210 118,918,450 189 133,774,450 174 131,522,150 81 90,878,750 714 534,268,050 
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2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี  ๒๕65 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1 3.33 - - - - 1 25.00 - - 2 3.13 

2  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียว  และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

1 3..3 - - - - 2 50.00 - - 3 4.69 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขนั 

8 26.67 - - - - - - 2 15.38 11 17.19 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยนื 

- - - - - - 1 25.00 - - 1 1.56 

5  ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่งคง 

20 66.67 4 100 23 100 - - 11 84.62 47 73.44 

รวม 30 100 4 100 23 100 4 100 13 100 64 100 
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3.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ๒๕65 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

50,000 0.61 - - -  50,000 0.12 

2  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียว  และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

60,000 0.74 - - -  60,000 0.15 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขนั 

4,085,700 50.13 - - 80,000 0.25 4,165,700 10.2 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยนื 

- - - - - - - - 

5  ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความ
มั่งคง 

3,954,447 48.52 - - 32,411,000 99.75 36,365,447 89.48 

รวม 8,150,147 100 - 100 32,491,00 100 40,641,147 100 
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ส่วนที่  ๓  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ๒๕65  
 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ (สายบ้านนาขาม-อูน
โคก) บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ (สายโรงเรียนรม่ไทร-
นาหว้า) บ้านนาขาม หมู่ที่ 19 
3. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ (สายบ้านนาม่อง-
หน้าเทศบาลตำบลนาม่อง) บ้านนาม่อง หมู่ที่ 1 
4. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ (สายบ้านหนองสะ
ไน-บ้านกุดน้ำใส) บ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ (สายบ้านนายกลัยา 
คำสงค์) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5 
6. ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโพน
งาม หมู่ที่ 5 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
√ 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
√ 

6,4300,000 
 

6,402,800 
 

9,849,000 
 

9,294,000 
 

1,300,000 
 

5,900,000 

6,416,000 
 

6,390,000 
 

9,829,000 
 

9,279,000 
 
- 
 
- 

รวม - - - 97,045,800 32,411,000 
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ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.............จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น............... 
2.............จำนวนโครงการมีจำนวนมากบางโครงการเป็นโครงการที่เกินศักยภาพ................ 
3………….บางโครงการต้องยกเลิกดำเนินการเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ............... 




