ห น ้ า | 101

สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ไดกำหนดให องคกรปกครองส วนทองถิ่น มี อำนาจและหนาที่ ในการจั ดทำแผนพั ฒ นาท องถิ่น ของ
ตนเอง โดยในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น จะต อ งดำเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาใน
ทุกระดับ ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถิ่น จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสามารถนำไปสูการบูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ไทยแลนด 4.0 และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น จะตองดำเนิ น การให
คะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการอยาง
นอยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตรประกอบดวย

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัด
วิสัยทัศน
กลยุทธ
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตร
แผนงาน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60

(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้

20

(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของ
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

(3)

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงคเคราะห

(2)

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ ฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม อาชีพแรงงาน ฯลฯ

(2)

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจำป ภูมปิ ญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอืน่ ๆ

(2)

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช
ขอมูลจปฐ.

(2)

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ
รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไข
ปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

(3)
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ประเด็น
การพิจารณา
2. การวิเคราะห
สภาวะการณและ
ศักยภาพ

3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.๐
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของ
การบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผี ลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอ
การดำเนินงานไดแก S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค)
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม
ของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.๐
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และThailand 4.0

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได
20
(5)

(3)
(3)

(3)

(3)
(3)

60
(10)

(10)

(10)
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน
เต็ม

3.4 วิสัยทัศน

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา

(5)

3.5 กลยุทธ

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวสิ ัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(5)

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสยั ทัศนของ
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร(Positioning) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร

(5)

3.8 แผนงาน

(5)

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู
การทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลาว

3.9 ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
ยุทธศาสตรในภาพรวม แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(5)

รวมคะแนน

100

คะแนน
ที่ได
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองมีการติดตามและ
ประเมิ น ผลโครงการขององค ก รปกครองสวนท อ งถิ่ น เพื่ อ ความสอดคล อ งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ น จะตองดำเนิ น การให
คะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการอยาง
นอยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

การสรุปสถานการณการพิจารณา
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน
เต็ม

1. การสรุป
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใช
สถานการณการพัฒนา การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มผี ลตอการพัฒนา
อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

10

1) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวน
2. การประเมินผลการ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามที่ตงั้ เปาหมายเอาไว
นำแผนพัฒนาทองถิ่น หรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไร
จำนวนที่ไมสามารถ
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)
ของการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ
(Qualitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มา
ใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอ
3. การประเมินผลการ
ความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชน
นำแผนพัฒนาทองถิ่น
พึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ไปปฏิบัติในเชิง
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึง่ เปนไปตามหลัก
คุณภาพ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการตามที่บรรลุวตั ถุประสงค และ
เปาหมายของแผนปฏิบัตริ าชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ
รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ ำเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative)
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. แผนงานและ
โดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
ยุทธศาสตรการพัฒนา Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ

10

คะแนน
ที่ได

10

10
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ประเด็น
การพิจารณา

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กำหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
สอดคลองกับโครงการ วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
(ผลผลิตของโครงการ) ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
มีความชัดเจนนำไปสู กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
การตั้งงบประมาณได โครงการนี้จะทำทีไ่ หน
เริม่ ตนในชวงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร
ใครคือ
ถูกตอง
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา
ใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
โครงการสอดคลองกับ (1)ความมั่นคง (2)การสรางความสามารถในการแขงขัน
5.4 โครงการมีความ (3)การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4)การสรางโอกาสความเสนอภาคและ
สอดคลองกับแผน
เทาเทียมกันทางสังคม (5)การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
ยุทธศาสตร 20 ป
สิ่งแวดลอม
(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
5.5 เปาหมาย
โดย (1)ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา
(ผลผลิตของโครงการ) (3)ยึดวิสัยทัศนภายใตยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป (4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
มีความสอดคลองกับ ไทย ๒๕๗๙ (5)ยึดหลักการนำไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ตอยอดไปสูผ ลสัมฤทธิท์ ี่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา
และสังคมแหงชาติ
(1)การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสงู (2)การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3)การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4)การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5)การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6)การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

5.6 โครงการมีความ
สอดคลอง

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย ไดมาก
เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

5

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ไดกำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กำหนดขึ้นเปนปจจุบัน

(5)

5

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(5)

5

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการไดแก (1)ความประหยัด (Economy) (2)ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)
(3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5)ความโปรงใส
(Transparency)

(5)

5

5.10 มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาตองให สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิช าการทางช าง หลั ก ของราคากลาง ราคากลางท อ งถิ่น มี ค วามโปรงใสในการ
ราคาถูกตองตามหลัก
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ
วิธีการงบประมาณ

(5)

5
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รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน
เต็ม

มี ก ารกำหนดตั ว ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
รอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(5)

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงค สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง
(1) มี ค วามเป น ไปได แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการดำเนิ น งานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน

100

ประเด็น
การพิจารณา
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ

คะแนนที่
ได

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่นและติดตามผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
อยางไร
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(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ยุทธศาสตร อปท.

2566

2567

2568

2569

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

2570
จำนวน งบประมาณ

1. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. ดานการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็ง
3. ดานการรักษา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และกีฬาตาง ๆ
4. ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
5. ดานการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดี
รวม
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ...................
โครงการที่สามารถดำเนินการได (.......... โครงการ)
ลำดับ
ที่

รายการ

1

บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

2

ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

3

จากเงินสะสม

4

จัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการ

งบประมาณ

คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของเทศบัญญัติ+
ทองถิ่นสี่ป
ดำเนินงาน
เงินสะสม

- เทศบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
5

สามารถดำเนินการได
- เทศบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การวัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ
4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต
(1) ปญหาสาธารณภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก ภัยแลง
วาตภั ย อุท กภั ย อั คคี ภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น และสงผลกระทบตอประชาชนในพื้ น ที่ เกิดความเสีย หายทั้ งชีวิตและ
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ทรัพยสิน แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการไดอยางทันทวงที
(2) ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลรายตอชีวิตประชาชนและ
สัตวต างๆ ในตำบล ซึ่ งไดแก โรคไขห วัดใหญ ไขเลื อดออก ไขห วัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับ เด็กๆ
โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา
(3) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายไดนอย
มีห นี้สิ น เยอะ ไมเพี ยงพอในการดำรงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกั บการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน
จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได
(4) ปญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด แตเพื่อเปนการ
ป อ งกั น มี แ นวทางการป อ งกั น โดยการลงพื้ น ที่ ค น หา การรณรงค ป อ งกั น การให ค วามรู กั บ ประชาชน
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ไดทราบถึงโทษของยาเสพติด
(5) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสราง
พื้นฐาน เสนทางการคมนาคมครอบคลุมทั่วถึง แตอาจมีการชำรุดของถนนในบางจุด ที่ยังเปนถนนดิน ถนนลูกรัง
ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การ
คมนาคมลาชา แนวทางการแกไข จัดทำแผนงาน โครงการกอสราง-ซอมแซมถนนในเสนทางที่มีปญหา หรือ
พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น
4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(1) ข อ สั ง เกต จากการสำรวจข อ มู ล จะเห็ น ว า ประชาชนยั ง มี ป ญ หาที่ จ ะต อ ง
ดำเนิ น การแก ไข ดั งนี้ ด านการศึ กษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ยสิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ
พั ฒ นาอาชีพ เส น ทางคมนาคมขนส ง/ไฟฟ า/น้ ำประปา/แหลงน้ำเพื่ออุป โภค – บริโภค ด านทรัพ ยากรและ
สิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองทั้งหมดได จึง
ตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได
(2) ข อเสนอแนะ จากขอสังเกตดั งกลาว มีขอเสนอแนะในการแก ไขป ญ หาต างๆ
ดังนี้ ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีที่มาจากหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนำหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ประชาชน
ทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพ ก็สามารถนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีศักยภาพสูงกวาได
(3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมี
ความพยายามที่จะแกไขปญหาใหกับ ประชาชนในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูใน
เกณฑระดับปานกลางถึงระดับดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปน
ดานสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ ดานสิ่งแวดลอม ปญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและการสงกลิ่น
เหม็นรำคาญ ปญหาการพนัน - อบายมุขตาง ๆ ที่ยังมีอยูในพื้นที่ เสนทางคมนาคมชำรุด การแกปญหาการ
ระบายน้ำในชวงการเกิดอุทกภัยซึ่งมักจะเกิดขึ้นเปนประจำทุกป การดำเนินโครงการใหสอดรับกับสังคมผูสูงวัยใน
อนาคตอันใกล ซึ่งลวนแตเปนภารกิจหลักในการจัดบริการสาธารณะที่ดี มีคุณภาพใหแกประชาชนในทองถิ่นตอไป

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย อำเภอรอนพิบลู ย จังหวัดนครศรีธรรมราช

