สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ตามพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคก รปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒ นาขององคก รปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒ นาขององคก รปกครองสวนทองถิ่นในเขตจัง หวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบ านหรื อแผนชุ ม ชน อั นมีลั ก ษณะเป นการกํ าหนดรายละเอี ยดแผนงาน ดั ง นั้น จึง ตอ งมีก ารกํา หนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่ นให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจัง หวัด เพื่อนําไปสูการ
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจัง หวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒ นากลุม จัง หวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด
๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีก ารติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

แนวทางการ...
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมปิ ญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๒๐
(๓)

(๒)

(๒)
(๒)
(๒)

(๒)

และของทีร่ ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพือ่ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๒)
(๒)
(๓)

ประเด็น...

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผงั เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม (๓)
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุม ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ
รายละเอียดหลักเกณฑ

สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท ั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นทีส่ ีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิง่ ที่เกิดขึ้น การประดิษฐทมี่ ีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนีส้ อดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๓.๑ ยุทธศาสตรของ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
องคกรปกครองสวน พัฒนาทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ทองถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตรของ สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอมของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น และยุทธศาสตรจงั หวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐

(๓)

(๓)

๖๐
(๑๐)

(๑๐)

(๑๐)

ประเด็น...
ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ

๓.๖ เปาประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถงึ อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกบั โครงการพัฒนา
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ทีจ่ ะดําเนินการใหบรรลุวสิ ยั ทัศนนั้น
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๕)

(๕)

(๕)

ของแตละประเด็น
กลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

ตอกลยุทธทจี่ ะเกิดขึ้น มุงหมายสิง่ หนึง่ สิง่ ใดที่ชัดเจน

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ ะนําไปสูผ ลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ หรือแผนงานทีเ่ กิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตรใน โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

(๕)

(๕)

(๕)

๑๐๐

๔.๒ การติดตาม...

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณการพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้ งบประมาณไดถูกตอง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจงั หวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรบั
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

แนวทาง...

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแน
นเต็ม

คะแน
นที่ได

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็น
คะแนน คะ
การ
รายละเอียดหลักเกณฑ
เต็ม
ท
พิจารณา
๑. การสรุป เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT
๑๐
ถานการณ Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ารพัฒนา ที่มผี ลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
๒. การ
๑) การควบคุมทีม่ ีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็
๑๐
ประเมินผล คือผลผลิตนัง่ เองวาเปนไปตามที่ตงั้ เปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่
ารนํา
ไมสามารถดําเนินการไดมจี ํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ผนพัฒนา ทองถิ่นตามอํานาจหนาทีท่ ี่ไดกําหนดไว
ทองถิ่นสีป่  ๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาํ เนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
ปปฏิบัติใน
ชิงปริมาณ
๓. การ
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพือ่ วัดคาภารกิจ โครงการ
๑๐
ประเมินผล กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
ารนํา
หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิง่ ของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ผนพัฒนา ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ทองถิ่นสีป่  ราชการตามทีบ่ รรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
ปปฏิบัติใน สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
ชิงคุณภาพ ๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาํ เนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงาน ๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
๑๐
ละ
มิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand
ทธศาสตร Analysis)/Global Demand/
ารพัฒนา Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพิ้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุงไปเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กําหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
โครงการ
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุม เปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อยางไร กลุม เปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนําไปสูก ารตั้ง ใหชัดเจนวาโครงการนีจ้ ะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุม เปาหมายมีหลายกลุม ให
ถูกตอง
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุม เปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ
สอดคลองกับแผน แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
ยุทธศาสตร ๒๐ ป เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เปาหมาย
โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
สอดคลองกับ
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูป ฏิบัติใหเกิดผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ทเี่ ปนเปาหมายระยะ
และสังคมแหงชาติ ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูร ายไดสงู (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ

๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
(๕)
๕
สอดคลอง
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูส ินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
(๕)
๕
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตรจงั หวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึง่
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจงั หวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน
๕.๘ โครงการแกไข เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชน
(๕)
๕
ปญหาความยากจน ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
หรือการเสริมสรางให โครงการทีป่ ระชาชนตองการเพือ่ ใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลกั ษณะที่จะให
ประเทศชาติมั่นคง ทองถิ่นมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
๕
ความสอดคลองกับ จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เปาหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง (๕)
๕
การราคาถูกตองตาม ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ
งบประมาณ

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด ( measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบอกประสิท ธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒ นาซึ่ง สอดคลอ งกับ วัตถุ ป ระสงค ที่ตั้ง ไว การไดผ ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับ ความเปนจริง (๕) สง ผลตอการบง
บอกเวลาได
รวมคะแนน
๑๐๐

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ในภาพรวม
ในการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
ก็เ พื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริห ารพัฒ นาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุป ระสงคและ
เปาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒ นาของประชาชน โดยพิจ ารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุป ผลในภารวมของทองถิ่น เปนการติดตามผลการนํา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถ
วัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร
ของ อปท.
๑. ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล
๒. ดานการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
๓. ดานการพัฒนา
ดานการเกษตร
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔. ดานการพัฒนา
ดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
รวม

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๔

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ลําดับ
ที่

สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดําเนินการได
(โครงการ)
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของขอบัญญัติ+
ทองถิ่นสี่ป
ดําเนินงาน
เงินสะสม

๑
๒
๓
๔

๕

บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
- ขอบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดําเนินการได
- ขอบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิง คุณ ภาพ ใชก ารสํ ารวจความพึง พอใจในการวัดผลเชิง คุณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมิน ความพึ ง พอใจของผูรั บ บริ ก ารในงานบริ ก ารขององคก รปกครองส วนท องถิ่ น
(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน
(๑) ผลกระทบนําไปสูอนาคต
(๑.๑) ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก ภัยแลง
วาตะภัย น้ําทวม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสามารถดําเนินการไดทันทวงที
(๑.๒) ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา
(๑.๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได
(๑.๔) ปญหายาเสพติดในตําบล ในพื้นที่ยังไมพบวามีการค ายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน โดยการลงพื้นที่คนหา การรณรงค
ปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยัง เปน ถนนดิน ถนนลูก รัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี
ปญ หาที่จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้ ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่ง คงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การศาสนาศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี กีฬ า สถานที่ผอนหยอนใจ สวัส ดิก ารสัง คมการเกษตร
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒ นาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง /ไฟฟา /น้ําประปา/แหลงน้ําเพื่ออุปโภค –
บริโภค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ

แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได
(๒.๒) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ
ดังนี้ ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ควรนํามาพิจารณาจั ดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่ว ไป
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี ประชาชน
มีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป

