แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลตาบลคาอาฮวน (พ.ศ.2561-2564)

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดาเนินการ ประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
แบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
คะแนนรวม
100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)การพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา คะแนน
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
รวมคะแนน
100
การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้
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1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2 .การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา
2 .การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ)

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดินลักษณะของ
แหล่งน้าลักษณะของไม้/ป่าไม้ฯลฯด้านการเมือง/การปกครองเช่น
เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการปกครอง
การเลือกตั้งฯลฯประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากรและช่วง
อายุและจ้านวนประชากรฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่นการศึกษาสาธารณสุข
อาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเช่นการคมนาคมขนส่งการ
ไฟฟ้าการประปาโทรศัพท์ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการประมงการปศุ
สัตว์การบริการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงานฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเช่นการนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ้าปีภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้าป่าไม้ภูเขาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูลจปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท้าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่นด้านแรงงานการศึกษาสาธารณสุข
ความยากจนอาชญากรรมปัญหายาเสพติดเทคโนโลยีจารีต
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไปเป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆทาง
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

20
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

15
(2)

(1)

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
(2)
(2)
(2)
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(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค
SWOTAnalysisที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง)WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTThreat(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่มีการ
น้าเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560 เช่นสรุป
สถานการณ์การพัฒนาการตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560
เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญผลกระทบและสรุปปัญหาอุปสรรคการ

(2)

(2)

(1)

(1)

ดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560

3. ยุทธศาสตร์
3 .1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3 .2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด

ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และThailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และThailand 4.0

รายละเอียดหลักเกณฑ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุ

65
(10)

(10)

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
(10)
(5)

(5)
(5)
(5)
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(Positioning)
3.8 แผนงาน

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริงที่จะน้าไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตกาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา

(5)

ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

3.10 ผลผลิต/โครงการ

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (5) ผลผลิต/โค
ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะเดียวกันเป็นต้นเพื่อน้าไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
รวมคะแนน

(5)

(5)

100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2 548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 1 3 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดาเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
แบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80
(80 คะแนน) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

คะแนน
10
10
10
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

10
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
1.การสรุปสถานการณ์
10
ท้
อ
งถิ
น
่
(ใช้
ก
ารวิ
เ
คราะห์
SWOT
Analysis/Demand
(Demand
การพัฒนา

2. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผลการนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

10

133

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา

1) วิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน้าไปสู่การ
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงานงานที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
โครงการ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่อง

5. โครงการพัฒนา

10

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
60
(5)

ใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

5.2 กาหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดาเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถ
ระบุจ้านวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดาเนินงาน
และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอก

(5)
(5)

ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

(5)

บริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท้าน้อยได้มากเช่น (1)

(5)

(5)
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เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ
4.0

ประเด็นการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา(ต่อ)
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

5 .11มีการกาหนดตัวชี้วัด
( KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการใน
การจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติเงินสะสมหรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้เช่นการกาหนดความพึงพอใจ
การกาหนดร้อยละการกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสาเร็จได้(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

100

คะแนน
ที่ได้
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการ
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810 .2/ว 0703 ลงวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2 /ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
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2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยาก
และบางเรื่องอาจทาไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการณ์คลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

