ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปลาม้า

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จงั หวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๒๐
๑๕
๖๕
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
(๓)
ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(๒)
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
(๒)
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
(๒)
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
(๒)
ประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
(๒)
ถือศาสนาประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
(๒)
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
(๒)
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(๓)
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนที่ได้
๒๐
๓

๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๓

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
๒. การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑๕
สภาวการณ์และ
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
(๒)
ศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
(๑)
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพั?นาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
(๒)
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
(๒)
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
(๒)
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
(๒)
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat
(อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
(๒)
พื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(๘) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
(๑)
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
(๑)
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

คะแนนที่ได้
๑๕
๒

๑
๒

๒

๒
๒

๒

๑

๑

ประเด็นการพิจารณา
๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๕
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(๑๐)
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
(๑๐)
บริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand
๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕)
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจ
(๕)
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
(๕)
ละประเด็นกลยุทธ์
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่ หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
(๕)
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
(Positioning)
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสูผ่ ลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
(๕)
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยง
ดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
(๕)
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
(๕)
กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่
การจัดทา โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๖๕
๑๐

๑๐

๑๐

๕

๕

๕
๕
๕

๕

๕

๑๐๐

ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี)

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางปลาม้า

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่ได้
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๕

(๕)
(๕)

๕
๕

(๕)
(๕)
(๕)

๕
๕
๕

(๕)
(๕)
(๕)

๕
๕
๕

(๕)
๑๐๐

๕
๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลบางปลาม้า
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการนา ๑) การควบคุมทีม่ ีตัวเลขต่างๆ เพือ่ นามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการ
จริงตามทีไ่ ด้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มี
จานวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ทไี่ ด้กาหนด
ไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy
Plan:LSEP)

คะแนนเต็ม
๑๐

คะแนนที่ได้
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ประเด็นการพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาทีไ่ หน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕)
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม
๖๐
(๕)

คะแนนที่ได้
๖๐
๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

ประเด็นการพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ความยากจนหรือการ
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
หลักประชารัฐ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
๕.๙ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒)
(ผลผลิตของโครงการ)
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่ าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้า
ของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
๕.๑๑ มีการกาหนด
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator :
ตัวชี้วัด (KPI) และ
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
และผลที่คาดว่าจะได้รับ กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ ิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

ประเด็นการพิจารณา

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ผลที่ ไ ด้ รั บ เป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการด าเนิ น การตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ ผ ลหรื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
มากกว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง การเขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ค วร
คานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับ
ของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(๕)

๕

๑๐๐

๑๐๐

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
---------------------------1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 มีการก้าจัดผักตบชวาในแหล่งน้้าปิดภายในพื้นที่เทศบาลต้าบลบางปลาม้า ท้าให้แหล่งน้้า
สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
และยัง่ ยืน
 ยังไม่มผี ลด้าเนินการ
1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบลทับหมัน
 ผู้สงู อายุ/คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น
1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล
 มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม
โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย
 มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท้างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
เทคโนโลยี และน้าเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท
การได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้าน
การศึกษา
1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการ
จัดการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต้าบลทับหมัน เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ใน
การดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัน

1.2 ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิน่
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนต้าบลทับ
หมัน ได้ด้าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ้านวน 27 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 270 โครงการ ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2561
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรค
๑) จ้านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่ มีจา้ นวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลทับหมันจะสามารถด้าเนินการได้ทุกโครงการ ท้าให้ร้อยละขอโครงการที่ท้าได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจ้านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท้าให้ไม่สามารถด้าเนินโครงการพัฒนาที่มอี ยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561 ได้ การด้าเนินการจะสามารถท้าได้ช่วงเดือนเมษายน
– เดือนกันยายน 2561
ข้อเสนอแนะ
1) การจั ด ท้ า แผนพั ฒนาท้อ งถิ่ น สี่ปี ต้ องเรีย งล้ า ดับ ความส้ า คัญ ของโครงการ และ
งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง ในการก้าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการ
ด้าเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจ้านวนโครงการที่ไม่ได้ด้าเนินการน้อยลง
2) ควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด้าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3) องค์การบริหารส่วนต้าบลทับหมันควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด้าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่

4. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
4.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต้าบล
บางปลาม้า เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหาร
ที่เพียงพอ มีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถ
เรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
(2) การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมท้ า ให้ มี ร ะบบการคมนาคมที่ ส ะดวกได้ ม าตรฐาน
การก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ถนน ท้ า ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความสะดวกในการสั ญ จรไปมาเพิ่ ม ขึ้ น
เกษตรกรสามารถเดินทางไปท้าการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
(3) การพัฒนาด้านแหล่งน้้า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้้า และรางระบายน้้า ท้าให้
เกษตรกรสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรได้ ม ากขึ้ น มี น้ า ส้ า หรั บ ท้ า การเกษตรเพิ่ ม มากขึ้ น
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดคลอกคลองการสร้างท่อ ท้าให้มีน้าใช้อุปโภค บริโภค และน้้า
ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนปัญหาน้้าท่วมในฤดูน้าหลาก
(4) ประชาชนมีแหล่งน้้าดื่นน้้าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ท้าให้มีแหล่งน้้าที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี
(5) ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท้าให้สามารถ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
(6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้าให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ้าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น
(7) มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท้าให้บุคคล
ดังกล่าวได้รบั การดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

