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1. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ   
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลนางแล 
1.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565)  

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่ม ี

การดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   
√  คำสั่งเทศบาลตำบล

นางแล
ที2่21/2561 ลว 
30 พ.ค.2561 

๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

√  รายงานการประชุม 
วันท่ี 14 มิ.ย.
2562 

๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √   

๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  คำสั่งเทศบาลตำบล
นางแลที่ 
220/2561 ลว 
30 พ.ค.2561 

๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

√  รายงานการประชุม 
วันท่ี 13 มิ.ย.
2562 

๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

√  รายงานการประชุม 
วันท่ี 10 มิ.ย.
2562 

ส่วนที่ ๒ กาจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น    

๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

√  ส่วนท่ี 1 สภาพ
ทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐาน 

๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผน 

√  การประชุม
ประชาคมร่วมกับ
คณะกรรมการ
พัฒนา วันท่ี 10 
มิ.ย.2562 

๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

√  ส่วนการวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 46 – 51  

๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

√  ส่วนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน้า 38 - 
45 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่ม ี

การดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  ส่วนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน้า 38 - 
46 

๑๒.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  ส่วนยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน้า 38 - 
45 

๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  ส่วนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน้า 38 - 
45 

๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง       
การพัฒนา 

√  ส่วนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน้า 38 - 
45 

๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

√  ส่วนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน้า 38 - 
46 

๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  ประกาศเทศบาล
ตำบลนางแล วันท่ี 
14 มิ.ย.2562  

๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  แบบ ผ.01/แบบ ผ.
02/แบบ ผ.02/1/
แบบ ผ.03 

๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ 

√  ส่วนภาคผนวก  
การติดตามและ
ประเมินผล 
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
              ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10คะแนน 
       (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
       (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
       (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
       (8) แผนงาน 5 คะแนน 
       (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
       (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนางแล  

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวม 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลนางแล  

  2.1 ผลการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนางแล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.50 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 1.50 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1) 0.50 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 1.95 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.50 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.50 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 0.88 

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคญั ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1) 1.25 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
9.25 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10) 9 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10) 9.50 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.75 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนนิการให้บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(5) 4.5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 4.90 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจดัทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 93.48 

 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณ ะกรรมการติ ด ต าม และป ระ เมิ น ผล  น ำป ระ เด็ น กา รพิ จ ารณ าและรายละ เอี ยดหลั ก เกณ ฑ์                         
เป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563  
   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทำการประเมินผลและสรุปผลเมื่อวันที่   19 ธันวาคม 2562 
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3. การตดิตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕63  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
 

 
ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทียังไม่ไดด้ำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาการศึกษา 20  100 0 0 0 0 20 100 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

43 64.18 0 0 24 35.82 67 100 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

5 .23.81 0 0 16 76.19 21 100 

4. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

25 39.68 0 0 38 60.32 63 100 

5. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 50.00 0 0 11 50.00 22 100 

6. การพัฒนาการเมือง     การ
บริหารจัดการที่ดี 

10 38.46 0 0 16 61.54 26 100 

 
รวม 

 

114 52.05 0 0   105 47.95 219 100 

หมายเหตุ ดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2563 ได้จริงจำนวน 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.05
ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.95 โครงการ 

 

 
2 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๑.การพัฒนาด้านการศึกษา 20 20  

๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 67 43 

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 21 5 

๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 63 25 

๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 11 

๖.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 26 10 

 
รวม 

 

219 114 
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4. การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ปี 2562 

4.1 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม /   
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม /   
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม /   
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ /   
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม /   
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด /   
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

/   

ภาพรวม /   
  สรุปผลการประเมิน โดยมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางแลในภาพรวม   
อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
 

4.2 ผลการดำเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาการศึกษา 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.6 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.6 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.6 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 10 

ภาพรวม 9.54 
  สรุปผลการประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบล
นางแลในภาพรวม คิดเป็น 9.54 คะแนน โดยมีความพึงพอใจเรื่องมีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและ
เรื่องโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นสูงสุด คิดเป็น 10 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 

ภาพรวม 9.43 
 

  สรุปผลการประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขของเทศบาลตำบลนางแลในภาพรวม คิดเป็น 9.43 คะแนน  โดยมีความพึงพอใจเรื่องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม              
มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และมีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมสูงสุด คิดเป็น 10 คะแนน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.5 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 

ภาพรวม 8.93 
 
  สรุปผลการประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ          
การท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลนางแลในภาพรวม คิดเป็น 8.93 คะแนน โดยมีความพึงพอใจเรื่องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดสูงสุด คิดเป็น 9 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.5 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.5 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 10 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.5 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.5 

ภาพรวม 9.43 
 

  สรุปผลการประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบล
นางแลในภาพรวม คิดเป็น 9.43 คะแนน โดยมีความพึงพอใจเรื่องมีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ และมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสูงสุด คิดเป็น 10 คะแนน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.5 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 

ภาพรวม 8.79 
  สรุปผลการประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบล
นางแลในภาพรวม คิดเป็น 8.79 คะแนน โดยมีความพึงพอใจเรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด                 
และมีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นสูงสุด คิดเป็น 9 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.5 
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.5 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.5 
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.5 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 

ภาพรวม 9.07 
 

  สรุปผลการประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการที่ดีของเทศบาลตำบลนางแลในภาพรวม คิดเป็น 9.07 คะแนน  โดยมีความพึงพอใจเรื่องมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีการประชาสัม พันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม           
และมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสูงสุด คิดเป็น 9.5 คะแนน 
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5. การตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.1 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา 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)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10 10 

2. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไวเ้ท่าไหร่ จำนวนท่ีไมส่ามารถ
ดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9.75 

3. การประเมินผลการนำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.75 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 10 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4.75 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ 

เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.75 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลำ้ทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.75 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได้ กำหนดขึ้นท่ีเป็นปจัจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน 

โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4.75 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไมต่่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัตญิัต/ิเทศบญัญัติ 
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 4.75 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4.25 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งทีต่้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5) 4.5 

รวมคะแนน 100 96.50 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการทั้งหมด        
ในปีงบประมาณ 2563 
    2 ผลคะแนนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแล เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563 
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5. คำแนะนำและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามมติที่ 
    ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 5.1 ควรมีการตรวจติดตามการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ โดยตรวจติดตามในเรื่องของคุณภาพและปริมาณของนม เนื่องจากบางโรงเรียนพบว่า          
มีนมบูดเสีย  
 5.2 จากการตรวจสอบรายงานผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พบว่า ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
การพัฒนาการศึกษา และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ เย็นเป็นสุข มีการรายงานผล          
การดำเนินการโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  ส่วนใหญ่คือโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาและสำนักปลัด  และสำหรับ
รายงานผลการดำเนินการโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข มีการจัดทำรายงานผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกำหนดตัวชี้วัดของโครงการที่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้นำรายงานผลการดำเนินการโครงการของ
กองสาธารณสุขเป็นตัวอย่างในการเขียนโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการในปีต่อไป  
 5.3 ควรมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว เป็นรูปเล่มประกอบด้วยหลักฐานและ
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนดทุกโครงการ  
 5.4 กรณีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรจัดทำแผนในแต่ละปีให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับงบประมาณที่ดำเนินการได้จริง ซึ่งพบว่า ในปี 2563 มีจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 
63 โครงการ แต่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้เพียง 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.68 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
ซึ่งหากแผนมีประสิทธิภาพควรจะดำเนินการเสร็จสิ้นได้จริงมากกว่าร้อยละ 50   
 
 
 
        

ลงชื่อ  
                                                  (   นายกมล  อภิธนัง   ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางแล 
 


