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ภาคผนวก ข 
 

การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 
 
ประเมินโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2558   
จ านวน  29  คน ได้รบัแบบสอบถามกลับคืน จ านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ  96.66 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9.15 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 22.15 

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 56.65 

          3.1 วสิัยทัศน์ (5) 4.55 

          3.2 พันธกิจ (5) 4.4 

          3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 9.2 

          3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 4.4 

          3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 12.15 

          3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (12) 10.1 

          3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (13) 11.85 

รวม 100 87.95 



รายงานสรุปผล 

การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. ข้อมลูสภาพทั่วไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 10 9.15 
อปท. - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน (3) 2.7 
 สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
 - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ (3) 2.65 
 คล้ายกัน   
 - การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา (2) 1.95 
 และ / หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.   
 - มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนิน (2) 1.85 
 งานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย   
 ของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)   
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ 25 22.15 
และศักยภาพ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ   
 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ   
 ปัญหาและความต้องการ   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ / หรือ  4 3.6 
 จปฐ.   
       - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (2) 1.85 
       - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ (2) 1.75 
 จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ   
 ปัญหา   
    • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 5 4.25 

       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (3) 2.4 
 ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญา-   
 กรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
       - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ (2) 1.85 
 อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ   
 ปัญหา   
    
    
    

 
  
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

     • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 5 4.4 
       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร (2) 1.9 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
       - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ (3) 2.5 
 ภายนอกของ อปท.   
     • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของอปท. 5 4.2 
       - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (3) 2.35 
       - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก (2) 1.85 
 อย่างถูกต้อง   
     • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง 6 5.7 
 พ้ืนที่   
        - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน (2) 1.85 
 ในพ้ืนที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและ   
 ความต้องการ   
        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ (2) 1.9 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน / แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบ (2) 1.95 
 ในการจัดท าแผนพัฒนา 

 
 

  

3. ยุทธศาสตร์  65 56.65 
3.1 วิสัยทัศน์     • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ 5 4.55 
 บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ   
 ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.   
       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับ (3) 2.65 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 
 

(2) 1.9 

3.2 พันธกิจ  5 4.4 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ (3) 2.6 
 วิสัยทัศน์   
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

 
 

(2) 1.8 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์     • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ 10 9.2 
 ของพ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (4) 3.75 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง (4) 3.45 
 ปัญหาศักยภาพของ อปท.   
       - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา (2) 2 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์   
 การพัฒนาของ อปท. 

 
  

3.4 เป้าประสงค์     • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 4.4 
       - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (3) 2.55 
       - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้อง (2) 1.85 
 การที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

 
  

3.5 ตัวชี้วัดและค่า ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 15 12.15 
เป้าหมายของแต่ละประเด็น      • ตวัชี้วัด 9 7.55 
ยุทธศาสตร์        - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน (5) 4.15 
 ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์   
        - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (4) 3.4 
      • ค่าเป้าหมาย 6 4.6 
        - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี (3) 2.65 
        - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้งด้าน (3) 1.95 
 ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

 
  

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ      • มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 12 10.1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ   
 แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ   
 ของพ้ืนที่   
        - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน (6) 4.9 
 และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่   
 การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์   
        - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน / วิธีการที่ชัดเจน (6) 5.2 
 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

 
  

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.7 บัญชีรายการ / ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 13 11.85 
โครงการพัฒนา      • โครงการ / กิจกรรม 8 7.15 
        - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (3) 2.65 
 ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน   
        - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (3) 2.5 
        - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (2) 2 
       • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน 5 4.7 
 และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์   
        - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ (3) 2.75 
 อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์   
        - มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) (2) 1.95 
     
    
 รวมคะแนนที่ได้ 100 87.95 

 
หมายเหตุ  การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลต าบลปรุใหญ่ ใช้
วิธีการแจกแบบสอบถาม ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรุใหญ่ เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2558  จ านวน  29  คน 
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ  96.66 

 
 


