
B1

ประเด็นการพิจารณา

(รายละเลียดหลักเกณฑ์)
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 13

(1) ขอ้มูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมูบ่้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่า

ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ

3 3

(2) ขอ้มูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ

 ประชากร เช่น  ขอ้มูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร

ฯลฯ

2 1

(3) ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพ

ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

2 1

(4) ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ

2 1

(5) ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ

 การท่องเที่ยว อตุสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิ

พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)

2 1

(6) ขอ้มูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถอืศาสนา ประเพณีและ

งานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

2 2

(7) ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

2 1

(8)การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. 2 1

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม

ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 

ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกป้ัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแกป้ัญหาส าหรับ

การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 2

บทที ่2
รายละเอียด การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเชิงปริมาณ

แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยทุธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลเมืองทุ่งสง  
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2. การวเิคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 15 4

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

2 2

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ

บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

1 0

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นต้น

2 0

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความ

เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

2 0

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นที่สีเขยีว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ

หรือส่ิงที่เกดิขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา

2 0

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา

 ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือ

วิธีการแกไ้ขปัญหา การก าหนดวัตถปุระสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา

2 1

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจา่ยงบประมาณ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ 

การเบิกจา่ยงบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

2 0.5

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/

ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว

ทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

2 0.5



B3

ประเด็นการพิจารณา

(รายละเลียดหลักเกณฑ์)
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

3. ยทุธศาสตร์ 65 44

3.1 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - สอดคล้องกบัสภาพสังคม เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0

3.2 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดั

 - สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์จงัหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

3.3 ยทุธศาสตร์จังหวดั

 - สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  หลักประชารัฐ  แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

3.4 วสิัยทัศน์

 - วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น

หรือบรรลุถงึอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกบัโอกาสและศักยภาพที่เป็น

ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบัโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.5 กลยทุธ์

 - แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกจิหรือส่ิงที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถงึความชัดเจน

ในส่ิงที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ

 - เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่

จะเกดิขึ้น มุง่หมายส่ิงหนึง่ส่ิงใดที่ชัดเจน

3.7 จุดยนืทางยทุธศาสตร์ (Positioning)

 - ความมุง่มัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกดิจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ

ทางยุทธศาสตร์

5 4

8

5 3

5 3

5 2

10

10 8

10 10
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3.8 แผนงาน

 - แผนงานหรือจดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจดุมุง่หมายในเร่ืองใด

เร่ืองหนึง่หรือแผนงานที่เกดิจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จดุยืน

ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 

น าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงาน

และความเชื่อมโยงดังกล่าว

3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม

 - แผนงานหรือจดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจดุมุง่หมายในเร่ืองใดเร่ือ

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกดิผลผลิต/โครงการจากแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 

4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจงัหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.10 ผลผลิต/โครงการ

 - ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออนัหนึง่

อนัเดียวกนั ลักษณะเดียวกนั เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีอย่างถกูต้องและครบถว้น

รวม 100 61

 - สรุปคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพแผนยทุธศาสตร์และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) จากคะแนนเต็ม 100 ได้ 

61คะแนน
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5 2


