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ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่าง
กันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและ
หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม
จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามแผนงาน โครงการได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล การติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้ห รือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรต่ า งๆ ในการพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้
ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒ นาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ ทราบถึงจุดแข็ง
(Stengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลั ด/รองปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหั วหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที่
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี ต่อๆ ไป เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้ องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่ว น
ได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้ม แข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดาเนินการตาม
โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น นั้ น ว่ า มี ปั ญ หาใดควรปรั บ ปรุ ง เพื่ อ การบรรลุ เ ปู า หมาย ติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใด
จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้
สภาพผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อ บกพร่ อ งของการด าเนิ น งาน
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อ ทราบถึงสถานภาพการบริห ารการใช้จ่ ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติด ตามและประเมิน ผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วั ดร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสานัก กอง ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3.1 การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี จ านวน 11 คน
ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
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3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและ
ห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก เพื่อดาเนินการต่อไป
3.2 การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก ดังนี้
3.2.1 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตการติ ด ตามและประเมิ น ผลการติ ด ตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์ห ลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้ห รือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ
กาหนดตัวชี้วั ด KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ
ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการ
คืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้
วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลั กๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
3.2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่า
จะได้ครบขัน้ ต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้
แต่โ ครงการตามตัว ชี้วัด ที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้ วิธี การทางสถิติพื้ นฐาน เช่น การแจงนั บ ค่า ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรือาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา
เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การเขียนแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธี
ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจ
มีห ลายลั กษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในการรายงานผลการติดตาม
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โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้อ งถิ่น เสนอต่อ สภาท้ องถิ่ น และคณะกรรมการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อมทั้ งประกาศผลการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิ ดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝุายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
รายงานสรุปซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายการบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
3.3 การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน
เครื่ องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัส ดุอุปกรณ์หรือ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการติดตามรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดย
อาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่ วนได้เสี ยใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึง
น าเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ ภาคสนาม
ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. กาหนดกรอบเวลา
2. ความสอดคล้อง
3. ความเพียงพอ
4. ความก้าวหน้า
5. ประสิทธิภาพ
6. ประสิทธิผล
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิ ธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการคือ
1. มีผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลแผน
2. เครื่องมือ
3. กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล
การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2. การสารวจ
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจ
เป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก สังเกต หรือวัด โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests&Measurements) วิธีนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้ องถิ่น เช่น
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร การจัดงานประเพณี จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร เป็นต้น
3.2 การสั ม ภาษณ์ (Interviews) อาจเป็ น การสั ม ภาษณ์ เ ดี่ ย ว หรื อ กลุ่ ม ก็ ไ ด้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับ
ใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้ายๆ
กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสั ง เกต (Observations) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ใช้การสั งเกตเพื่อเฝู าดูว่ากาลั งเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกาหนดการดาเนินการสังเกต 1.
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมหรือการสังเกต
โดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 การสารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็ น ความต้องการของประชาชนในตาบล/องค์กรปกครองส่ว น
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ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการ
สารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. ระบบติดตามผล
(1) ใช้แบบรายงานแบบที่ 2 เป็นแบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. ระบบประเมินผล
(1) ใช้แบบรายงานแบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว
(2) ใช้ แ บบรายงานที่ 3/1 แบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ และใช้
แบบสอบถามแบบที่ 3/2 เป็นแบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม และแบบที่ 3/3 ซึ่งเป็นแบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาทุกๆ 1 ปี
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์
ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาให้การปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีและการดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกจุด ตรงเปูาหมาย
อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ
สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ
ข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้น ให้ผู้ ป ฏิบั ติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาท้องถิ่นการจัดทาโครงการและ
รับ ผิ ดชอบโครงการ มีความส านึ กต่อหน้า ที่ความรับผิ ดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัยสั่งการได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจ
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หน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่างๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสานัก มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็ นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรั ก ษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้ เ ป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการที่ดี
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
“มุ่งมั่นพัฒนา การศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าประสงค์
1. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง รวมถึงการ
ได้รับความสะดวกในการคมนาคม
2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้ โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาในด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แนะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของตาบลให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในการดารงชีวิต อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
7. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นธรรม และการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก (พ.ศ. 2561 - 2565)
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวทางการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
2.3 แนวทางการส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฏีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
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3.1 แนวทางการปลูกจิตสานึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แนวทางการพัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 แนวทางการส่งเสริมและการเชื่อมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.3 แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
5.1 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ
5.3 แนวทางการสงเคราะห์กลุ่มด้อยโอกาส
5.4 แนวทางการส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเอง
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
6.1 แนวทางการปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลปูองกันภายในชุมชน
6.2 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปูองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการรักษา
ความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
6.3 แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
7.1 แนวทางการสร้างจิตสานึกและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
7.2 แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
7.3 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม
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วิธีดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
จานวน
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง
และชนบท
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ
รวม
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ
รวม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

7
7

15,662,400
15,662,400

37
37

26,778,600
26,778,600

86
86

98,311,800
98,311,800

71
71

101,864,500
100,864,500

81
81

101,800,400
101,800,400

282
282

343,417,700
343,417,700

11
11

600,000
600,000

11
11

600,000
600,000

11
11

600,000
600,000

11
11

600,000
600,000

11
11

600,000
600,000

55
55

3,000,000
3,000,000

21
1
1
23

910,000
2,000
50,000
962,000

21
1
1
23

910,000
2,000
50,000
962,000

21
1
1
23

910,000
2,000
50,000
962,000

21
1
1
23

910,000
2,000
50,000
962,000

21
1
1
23

910,000
2,000
50,000
962,000

105
5
5
115

4,550,000
10,000
250,000
4,810,000
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ยุทธศาสตร์
จานวน
โครงการ
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
5.2 แผนงานการศึกษา
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ
รวม

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 5 ปี
งบประมาณ
(บาท)

2
27
29

60,000
812,000
872,000

2
27
29

60,000
812,000
872,000

2
27
29

60,000
812,000
872,000

2
27
29

60,000
812,000
872,000

2
27
29

60,000
812,000
872,000

10
135
145

300,000
4,060,000
4,360,000

29
88
10
12
139

4,044,000
4,214,800
5,665,000
1,272,000
15,195,800

29
88
10
12
139

4,044,000
4,214,800
5,665,000
1,272,000
15,195,800

29
88
10
12
139

4,044,000
4,214,800
5,665,000
1,272,000
15,195,800

29
88
10
12
139

4,044,000
4,214,800
5,665,000
1,272,000
15,195,800

29
88
10
12
139

4,044,000
4,214,800
5,665,000
1,272,000
15,195,800

145
440
50
60
695

20,220,000
21,074,000
28,325,000
6,360,000
75,979,000

11
1
1
13

701,000
10,000
10,000
721,000

11
1
1
13

701,000
10,000
10,000
721,000

11
1
1
13

701,000
10,000
10,000
721,000

11
1
1
13

701,000
10,000
10,000
721,000

11
1
1
13

701,000
10,000
10,000
721,000

55
5
5
65

3,505,000
50,000
50,000
3,605,000

17
17
239

2,030,000
2,030,000
36,043,200

17
17
269

2,030,000
2,030,000
47,159,400

17
17
318

2,030,000
2,030,000
118,692,600

17
17
303

2,030,000
2,030,000
122,245,300

17
17
313

2,030,000
2,030,000
122,181,200

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายใน
ชุมชนและการสร้างความร่วมมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบฯ
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการศึกษา
รวม
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น
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85
85
1,442

10,150,000
10,150,000
445,321,700

1.
ที่
1
2
3
4
5
๖

ผลการดาเนินงานตามโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท
โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกถนนข้าง
357,300
ลาเหมืองภายในหมู่บ้าน บ้านพนัง หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิดบ้านทุ่งสะโตก หมู่ที่ 10
221,000
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาจี้ หมู่ที่ 1
124,600
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านร้องส้มปุอย หมู่ที่ 4
398,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay) ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
215,700
(โอนงบประมาณ
บ้านทุ่งสะโตก หมู่ที่ 10
เหลือจ่ายปี2563)
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปุาอ้อย หมูที่ 5
270,600

การเบิกจ่าย
355,000
220,000
121,000
215,000
263,000

(โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

๗ โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้อง หมู่ที่ 6
๘ โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านดงกา หมู่ที่ 7
๙ โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกถนน
เลียบคลองส่งน้าฝายคาภิโลทางเข้าวัดท่าจาปี บ้านท่าจาปี หมู่ที่ 8
๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งนา บ้านกลาง
หมู่ที่ 9
๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวริน หมู่ที่ 11

202,000

199,300

(โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)
398,000(โอน
งบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

390,000

221,400

221,000

(โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)
209,800(โอน
งบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

209,000

236,900

227,000

(โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด บ้านทุ่งเกียง หมู่ที่ 12

110,500

103,000

(โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

๑๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ปุาช้า บ้านทุ่งเกียง หมู่ที่ 12

89,500

79,000

(โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

๑๔ โครงการซ่อมแซมตลิ่งน้าร้อง(ถนนทางเข้าสนามกีฬา) บ้านพนัง
หมูที่ 3
๑๕ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักหน้าซอย 3
บ้านหัวริน หมู่ที่ 11
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114,000(โอน

113,500

งบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

51,400
(โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายปี2563)

51,000

2.
ที่
1
2
3

๗
๘
๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลทุ่งสะโตก
5,000
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้
37,500
แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมความรู้แก่สตรีด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสตรี
40,000
ตาบลทุ่งสะโตก
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดู
5,000
หนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจาปี 2564 อ.สัน
ปุาตอง
โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ในงาน
5,000
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2564
อ.สันปุาตอง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
22,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลทุ่งสะโตก
20,000

3.
ที่
1
๒
๓
๔

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
โครงการควบคุมและปูองกันปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
5,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ
960,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
324,000

4
5
6

4.
ที่
1
2
3
๕

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
30,000
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นอาเภอสันปุาตอง
3,000
โครงการงานสืบสานชาติพันธ์ตานานศิลป์ถิ่นสันปุาตอง
5,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกัน
5,000
ในสังคม
๖ โครงการงานสืบสานชาติพันธุ์ ตานานศิลป์ถิ่นสันปุาตอง
8,000
๗ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา
65,000
๘ โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง
81,000
๙ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง
65,000
๑๐ โครงการส่งเสริมวันคริสต์มาสสัมพันธ์
8,000
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การเบิกจ่าย
20,000
5,000
2,000

การเบิกจ่าย
821,722
321,600

การเบิกจ่าย
54,000
65,000
8,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
ที่
โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
1 โครงการบริการจัดการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ ปชช.
27,000
ของ อปท.
2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งสะโตก
5,000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาของ อปท
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อปท.
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารเสริมนม
โครงการรักษ์บ้านเกิด
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวริน
ค่าจ้างเหมาบริการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมการมีรายได้ (จ้างงาน) นักเรียน นักศึกษาในช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน
โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม
ผู้สูงอายุตาบลทุ่งสะโตก
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบล
ทุ่งสะโตก
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางการกีฬาสากลขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมเพศศึกษาเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์แก่เด็ก เยาวชน
ตาบลทุ่งสะโตก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองทุน สปสช.)
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การเบิกจ่าย
27,000

150,000
70,000
30,000
20,000

33,400
(โอนเพิ่ม)
149,530
-

30,000
1,000,950
385,000
60,000
340,000
7,800

701,115
341,787.02
60,000
333,420
3,834

30,000
20,000
39,000
240,000

2,158.40
36,084
-

30,000

-

100,000

-

50,000

10,200

20,000
20,000
10,000

-

12,900,000
3,200,000
450,000
250,000

12,170,200
2,831,000
394,500
150,000

6.
ที่
1
2
3
4

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
การเบิกจ่าย
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-12 โครงการสายตรวจชุมชน
84,000
84,000
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลทุ่งสะโตก
10,000
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5,000
2,400
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานและการบริหารจัดการระบบ
10,000
การแพทย์ฉุกเฉิน EMS
5 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน อาเภอสันปุาตองต้านยาเสพติด
50,000
๖ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตาบลทุ่งสะโตก
40,000
ต่อต้านยาเสพติด
๗ เงินสารองจ่าย
100,000
62,387

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
ที่
โครงการ
งบประมาณอนุมัติ
1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของอาเภอและจังหวัด
5,000
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
600,000
3 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
5,000
4 โครงการจัดงานวันเทศบาล
10,000
5 โครงการปกปูองเทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ
10,000
6 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตาบลทุ่งสะโตก
80,000
7 โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาล
10,000
8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจาวัน
10,000
9 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
10,000
10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
8,500
11 โครงการธรรมะสัญจรพุทธศาสนิกชนตาบลทุ่งสะโตก
7,000
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การเบิกจ่าย
212,161.10
65,000
848
-

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี 256๔ (โครงการเงินเหลือจ่ายเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ปีงบประมาณ 2564)
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
อยู่ใน
โครงการ
ดาเนินการ
ยังไม่ได้
งบประมาณที่
ระหว่าง
งบประมาณที่ได้รับ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
เบิกจ่ายไป
ดาเนินการ
โครงการปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ. 121 - 09
สายบ้านปุาลาน หมู่ที่ 2 บ้านปุาอ้อย หมู่ที่ 5 บ้าน
ปุาลาน หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่ง
สะโตก

/

-

-

รวม

-

-

-

500,000

500,000

การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
โครงการ
งบประมาณ
1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
17,820
2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู
22,600
3 จัดซื้อชั้นวางแฟูมตั้ง4ชั้น
8,800
4 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
27,900
5 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
33,600
6 ตู้กดน้าร้อน-น้าเย็น 2 หัวก๊อก
5,980
7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
16,000
8 จัดซื้อสแกนเนอร์สาหรับงานเก็บเอกสาร
17,000
9 จัดซื้อชั้นวางแฟูมตั้ง 4 ชั้น
22,000
10 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
30,000
11 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 800 VA
7,500
12 จัดซื้อสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
17,000
13 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จานวน 1 เครื่อง
24,000
14 จัดซื้อเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง
10,000
15 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน
11,800
16 เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง
7,500
หมึกพิมพ์
รวม
279,500
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472,000

472,000

หมายเหตุ
-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรค
1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ บางหมู่บ้านมีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก
2. การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ตั้งไว้
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องแผน จึงไม่เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งเป็นปั จจัยสาคัญใน
การบรรลุเปูาหมายตามแผนที่กาหนดไว้
4. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับโครงการ
5. ระยะเวลาจั ด ท าโครงการที่ ก าหนดในแผนปฏิ บั ติ ก ารไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
6. การรายงานผลการจัดทาโครงการจากหน่วยงานอื่นที่ล่าช้า
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะห์การจัดทาแผนในครั้งต่อไปเพื่อให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลัง
ขององค์กร
2. ควรมีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3. แผนเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญและทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ปัญหาอุปสรรค ที่จะสะท้อนไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายอย่างแท้จริง
4. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กาหนดขึ้นตามแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
5. ควรให้ความสาคัญในการจัดทาโครงการโดยคานึง ถึงตัว ชี้วัดที่กาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรควรต้องให้ความร่วมมือในการร่วมจัดทาโครงการที่จัดขึ้น
6. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นเพื่อให้สามารถนา
ข้อมูลไปสรุปผลได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังมีความล่าช้า ควรเร่งรัดเรื่องระยะเวลาการ
ดาเนินการและการจัดสรรงบประมาณให้มากยิ่งขึ้น
2. การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เป็นไปได้ด้วยดี ในเรื่องอาหารเสริม(นม) ดูแลในเรื่องคุณภาพ
ของนมเป็นสาคัญ ภาชนะบรรจุควรเพิ่มความเย็นโดยแช่น้าแข็งให้เพียงพอ เพื่อรักษาคุณภาพและความสดของ
นมให้เหมาะแก่การบริโภค
3. การติดตามผลการดาเนินงานโครงการ ควรมีการติดตามแผนดาเนินงานเป็นระยะ และรายงานความคืบ หน้าให้
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ
ประเด็น

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ
มาก

พอใจ
ปานกลาง

พอใจ
น้อย

พอใจ
น้อยที่สุด

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
รวม

40.00

50.00

10.00

0

0

20.00

60.00

20.00

0

0

33.34

53.34

13.34

0

0

23.34

56.67

16.67

0

3.34

33.34
26.67
30.00

43.34
53.34
56.67

20.00
16.67
10.00

3.34
3.34
3.34

0
0
0

33.34

56.67

10.00

0

0

30.01

53.76

14.59

1.26

0.42

**ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ จากผลการประเมินระดับ 100 คะแนน โดยผลการประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
30.01 พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53.76 พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.59 พอใจน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 1.26 พอใจน้อยทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 0.42
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ความพึ งพอใจของประชาชน ต่ อ การดาเนิน งานของเทศบาลต าบลทุ่ งสะโตกในแต่ ล ะประเด็น ยุ ทธศาสตร์
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการโดยสั งเขป จานวน 30 คน โดยเป็นเพศชาย 6 คน เพศหญิง 24 คน อายุ ต่ากว่า 20 ปี
จานวน 1 คน อายุ 21-40 ปี จานวน 15 คน อายุ 41-60 ปี จานวน 14 คน ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 11 คน มัธยมศึกษา จานวน 13 คน ปริญญาตรี จานวน 6 คน สถานภาพของ
ผู้มารับบริการ เป็นเกษตรกร/ประชาชนผู้รับบริการ จานวน 16 คน ผู้ประกอบการ/ร้านค้า จานวน 5 คน
ส่วนราชการ/ภาครัฐ จานวน 2 คน อื่นๆ ได้แก่รับจ้าง จานวน 7 คน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 5
ระดับความพึงพอใจมาก
คือ 4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ 3
ระดับความพึงพอใจน้อย
คือ 2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 1
การวิเคราะห์และประมวลข้อมูล โดยเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า กาหนดเกณฑ์ในการ
ตอบแบบสอบถามโดยวิธีให้ค่าน้าหนัก 5 ระดับ
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ 1 ระดับคะแนน 0.00 – 2.00 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
ระดับ 2 ระดับคะแนน 2.01 – 4.00 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 3 ระดับคะแนน 4.01 – 6.00 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับ 4 ระดับคะแนน 6.01 – 8.50 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 5 ระดับคะแนน 8.51 – 10.00 คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.82
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
8.14
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
8.00
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.14
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.08
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
8.20
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.34
ภาพรวม
8.22
ประเด็น
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ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.34
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.40
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
8.20
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
7.88
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.14
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.14
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
8.08
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.20
ภาพรวม
8.18
ประเด็น

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.94
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.08
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
8.00
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
8.07
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.07
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.07
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
7.87
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.27
ภาพรวม
8.05
ประเด็น
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ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.07
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.34
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
8.07
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
8.00
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.14
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.94
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
8.14
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.27
ภาพรวม
8.13
ประเด็น

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.94
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.87
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
7.67
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
7.80
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.87
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.14
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
7.87
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.14
ภาพรวม
7.92
ประเด็น
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ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.14
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.94
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
7.80
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
8.27
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.54
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.00
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
7.80
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.40
ภาพรวม
7.87
ประเด็น

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.87
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.40
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
8.00
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
7.94
ประชาชนทราบ
5) มีความโปร่งในในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.07
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.20
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
8.00
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.00
ภาพรวม
7.94
ประเด็น
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ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน
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คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

การให้คะแนนพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
(3)
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ลั ก ษณะลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ ลั ก ษณะของดิ น
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
(2)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

คะแนนที่ได้
3

2

2

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(2)

2

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ก ระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว ม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สภาวการณ์และศักยภาพ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นโยบายของ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

(2)

-

(3)

3

15
(2)

2

(1)

1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(2)
สภาวการณ์และศักยภาพ ความยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต
(ต่อ)
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
(2)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต่ า งๆ ทาง
(2)
ภู มิ ศ าสตร์ กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการพั ฒ นาใน
(2)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat
(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
(2)
นาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่า ย
(1)
งบประมาณ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่ น สรุ ป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
(1)
เช่ น ผลที่ ไ ด้ รั บ /ผลที่ ส าคั ญ ผลกระทบ และสรุ ปปั ญหาอุ ปสรรคการ

คะแนนที่ได้
2
2
2
2

2

1

1

ดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

3. ยุทธศาสตร์
3 . 1 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์ กร ป ก ค ร อง ส่ ว นท้ อง ถิ่ น แ ล ะ เ ชื่ อม โ ย งห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0

65
(10)

10

3 . 2 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0

(10)

10

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

(10)

10

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ คสช. และนโยบายรั ฐ บาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
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ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)
5
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
(5)
5
ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นที่ จะนาไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศ น์ หรื อ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เปู า ประสงค์ ข องแต่ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
(5)
5
ละประเด็นกลยุทธ์
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่ ง มั่ น อั น แน่ ว แน่ ใ นการวางแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
(Positioning)
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเปู า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ความชั ด เจน น าไปสู่ ก ารจั ด ทาโครงการพั ฒนา

(5)

5

5

5

(5)

5

(5)

5

100

98

ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

3.9 ความเชื่ อ มโยงของ ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั งหวั ด และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นและแผนชุ ม ชน แผนพั ฒ นาต าบลและ
แผนพัฒนาอาเภอ
3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็ นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
รวมคะแนน
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การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน
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คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
1.การสรุ ป สถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
10
การพัฒนา
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการนา 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
10
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไป เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
10
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไป เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เปู า หมายของแผนการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
10
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
จั ด ท าโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
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คะแนนที่ได้
9

8

10

10

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5
5.1 ความชัด เจนของชื่ อ เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
(5)
โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
อย่างไร กลุ่ม เปูา หมาย พื้นที่ ดาเนินงาน และระยะเวลาด าเนิ นงาน
งบประมาณได้ถูกต้อง
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง
5.4 โครงการมี ควา ม โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
โอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทีย มกัน ทางสั งคม (5) การสร้า งการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

5.5 เปู า หมาย (ผลผลิ ต
ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4) ยึดเปูาหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสั งคม (4)
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงก ารมี ควา ม โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
สอดคล้ อ งกั บ Thailand ไปสู่ Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิ จ ที่ขั บ เคลื่อ นด้ ว ย
4.0
นวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สิ นค้ าเชิงนวั ตกรรม (2) เปลี่ย นจากการขั บเคลื่ อนประเทศด้ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้ ว ต่ อ ยอดความได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เช่ น ด้ า นเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(5)
5
5.7 โครงการสอดคล้ อ ง แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ย งที่ ป ระชาชน
(5)
5
ความ ยา กจ นห รื อ กา ร ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการจต่อยอดและขยายได้
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
มั่ น ค ง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
ภายใต้หลักประชารัฐ
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ
(5)
5
สอดคล้ อ งกั บ เปู า หมาย จั ดท าโครงการได้ แก่ (1) ความประหยั ด (Economy) (2) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
(5)
5
ราค าถู ก ต้ อ งตาม หลั ก ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
วิธีการงบประมาณ
โปร่ ง ใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ า ยในข้ อ บั ญ ญั ติ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ เงิ น สะสม หรื อ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5 . 1 1 มี ก า ร ก า ห น ด มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
(5)
5
ตั ว ชี้ วั ด ( KPI) แ ล ะ ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ใช้บอกประสิทธิภ าพ(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึ งพอใจ
และผลที่คาดว่าจะได้รับ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
(5)
5
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
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