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แผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
(รอบตลุาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕๖1) 

 

 

 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

อําเภอดอนเจดยี  จังหวัดสุพรรณบุรี 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

วิสัยทัศนการพัฒนา 

  เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

  มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา การกีฬา 

  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  

การแปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคและการสงออก 

ยุทธศาสตรที่ 2   การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการ 

 ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5   การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถดานการกีฬาสูความ

เปนเลิศในระดับชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 6   การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง 

2. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายนํ้าใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน 

3. การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวสวยงาม นามอง 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถานประกอบการ 
2. การปองกันและควบคุมโรค 
3. การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร 
4. การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
5. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
6. การพัฒนางานสัตวแพทย 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความพรอม 

4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถิ่น 

5. สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

2. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม 

3. สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูติดเช้ือเอดส สามารถใช

ชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมได 

4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

3. การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล 

4. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชน 

5. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมชองทางใน

การรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. การจัดใหมีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย 
3. การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

4. การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีสวนรวม 

5. การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบวิถีไทย 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2561) 
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                    คําชี้แจง : แบบประเมินตนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทําการ

ประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

2. มีการจัดทําประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ    

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 

   ยุทธศาสตรการพัฒนา 

   

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสีป่ (พ.ศ.2561-2564) 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
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                คําชี้แจง  :  เปนแบบติดตามตนเอง โดยมี วัตถุประสงค เ พ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา                             

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายใตแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานทุก 6  เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2560  -  กันยายน 2561  

 

 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น      เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. รายงานผลการดําเนินงาน ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

 

สวนที่  2   ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1 13 5,628,000 12 2,001,000 25 7,629,000 

2 14 1,748,000 13 1,783,000 27 3,531,000 

3 16 9,624,650 18 12,572,200 34 22,196,850 

4 11 5,174,600 11 5,155,200 22 10,329,800 

5 20 3,104,800 19 3,969,700 39 7,074,500 

6 7 926,000 6 976,000 13 1,902,000 

รวม 81 26,206,050 79 26,457,700 160 52,663,150 

 

 

 

 

 

สรุปติดตามและประเมินผลสําหรบัแผนพฒันาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
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                                      ยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรที ่3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกฬีา ประเพณี และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที ่4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรที ่5  การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที ่6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร 

ป  2559  ป 2560 ป 2561 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. 1 10,000 1 10,000 - - 2 20,000 

2. 10 1,910,000 4 60,000 11 1,893,000 25 3,863,000 

3. 20 2,851,000 14 68,000 23 6,785,200 57 9,704,200 

4. 7 8,861,000 13 9,300,650 14 12,613,300 34 30,774,950 

5. 2 403,000 8 2,345,800 9 690,000 19 3,438,800 

6. 24 1,503,000 10 615,000 - - 24 2,118,000 

รวม 64 15,538,000 50 13,551,450 57 21,981,500 167 49,918,950 

  

                                                  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรูปและ 

 ผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 

ยุทธศาสตรที่ 2   การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5   การสงเสรมิใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมคีวามสามารถดานการกีฬาสูความเปนเลิศในระดับชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 6   การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน   คะแนนที่ได 

(1)  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 16.5 

(2)  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 11.7 

(3)  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 61.8 

(3.1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) (9) 

(3.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9) 

(3.3) ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (9) 

(3.4) วิสัยทัศน (5) (5) 

(3.5) กลยุทธ (5) (5) 

(3.6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (5) 

(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (5) 

(3.8) แผนงาน (5) (5) 

(3.9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (4.8) 

(3.10) ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 

รวมคะแนน 100 90 
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แนวทางในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลสีป่ (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ

ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้

(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ท่ีต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ

แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

(3) 3 

 (2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง  

การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.5 

 (3 ) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 

(2) 1.5 

 (4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง               

การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

 (5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง                

การประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย                 

/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร

และแหลงน้ํา) 

(2) 1.5 

 (6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง

และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

 (7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ 

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(2) 0 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจ 

รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและศักยภาพ 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 4.0 

 

15 

(2) 

 

1.9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและศักยภาพ 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช

ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 
 

(1) 0 

(ตอ) (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 
 

 (2) 1 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ

ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 
 

(2) 1.8 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา 
 

(2) 1 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 

Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S - Strengit (จุดแข็ง)  

W - Weakness (จุดออน) O - Opportunity (โอกาส) และ T - Therat 

(อุปสรรค) 
 

(2) 2 

 (7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี                

มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมุติฐานของปญหา 

แนวทางการแก ไขปญหาหรือ วิ ธีการแก ไขปญหา การกํ าหนด

วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 
 

(2) 2 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจาย

งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุปสถานการณ

การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

 (9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน 

ผล ท่ี ไ ด รั บ /ผล ท่ี สํ า คัญ  ผลกระทบและส รุปปญหา อุปส รรค                   

การ ดํา เนินงาน ท่ีผ านมาและแนวทางการแก ไขป งบประมาณ                            

พ.ศ. 2557-2560 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

 

65 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด 

สอดคลองและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 

Thailand 4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานะท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส

และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ 

 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ

แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 5 

3.6 เปาประสงคของแตละ

ประเด็นกลยุทธ 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

ตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 (5) 5 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร

(Positioning) 

 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี

จริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(5) 5 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกลาว 

(5) 5 

3.9 ความเชื่องโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่องโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 4.8 

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุดกลุม 

หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํา 

โครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและ

ครบถวน 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 90 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนที่ได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 9 

2. การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 

3. การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 8 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 49.5 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (4.5) 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (4.5) 

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5) (4.5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) (4.5) 

   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

        สังคมแหงชาติ 

(5) (4.5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) (0) 

   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (4.5) 

   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 

        มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) (4.5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) (4.5) 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.5) 

   5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (5) (4.5) 

   5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) (4.5) 

รวมคะแนน 100 80.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
10 

 



 

แนวทางในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลสีป่ (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. การสรุปสถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ

วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

10 9 

2. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณเชน การ

วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ี

ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 

จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไรสามารถอธิบายไดตาม

หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี ท่ี

ไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง

ปริมาณ (Quantitative) 

10 7 

3. การประเมินผลการนํา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา

เทคนิคๆ มาใช เ พ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ

เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 

ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการ              

ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 7 

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ

จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข

ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

10 8 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
11 

 



 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได 

5. โครงการ

พัฒนา 

5.1 ความ

ชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง  

สวนทองถิ่นท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจ

ไดวา 

60 

(5) 

4.5 

5.2 กําหนด

วัตถุประสงค

สอดคลองกับ

โครงการ 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ

ความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 

4.5 

5.3 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มี

ความชัดเจน

นําไปสูการตั้ง

งบประมาณได

ถูกตอง 

 

สภาพท่ีอยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถ

ระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี

ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เร่ิมตน

ในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี

หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 

4.5 

5.4 โครงการมี

ความสอดคลอง

กับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ 

ป 

 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 

การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5) 

4.5 

5.5 เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มี

ความสอดคลอง

กับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) 

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด

หลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีเปน

เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน

และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวง

วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ํา

ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 

4.5 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.6 โครงการมีความ

สอดคลองกับ Thailand 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 

โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ

ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติม

เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ                                                                                                                                            

60 

(5) 

 

0 

5.7 โครงการสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ 

แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถ

แยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา

ทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 4.5 

5.8 โครงการแกไขปญหา

ความยากจนหรือการ

เสริมสรางใหประเทศชาติ 

ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย

ไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซ่ึงมี

ลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนทองถ่ินท่ี

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงนา) (LSEP) 

(5) 4.5 

5.9 งบประมาณมีความ

สอดคลองกับเปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ

ในการจัดทาโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 

(Transparency) 

(5) 4.5 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 

ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ

ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไม

ต่ํ ากวารอยละหาของการนาไปต้ังงบประมาณรายจายใน

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏใน

รูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 4.5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

5. โครงการพัฒนา (ตอ) 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด 

(KPI) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ท่ี 

สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช

บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกกําหนดความพึงพอใจ

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ี

เกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ 

(5) 4.5 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี

เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึง

การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี

ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลระดับของความสําเร็จได(3) ระบุสิ่งท่ีตองการ

ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ

ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง(5)สงผล

ตอการบงบอกเวลาได 

(5) 4.5 

รวมคะแนน 100 80.5 
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