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ส่วนที่ 3
การประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.3/ว 5799 ลงวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2559 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสาน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และด าเนิ น การตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ ต ามนั ย หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
และเอกสารคาอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งตามที่ส่งมาด้วย 4 (2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (พ.ศ. 2558-2562)
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตาบลเกาะจั นทร์โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาจั นทร์ จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพและแผนพัฒนาดังกล่าวโดย
สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลเกาะจันทร์
มีการ
ไม่มกี าร
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินการ ดาเนินการ
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ประเด็นการประเมิน
2. การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของเทศบาลมาจัดทาฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธ์ศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธ์ศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มกี าร
ดาเนินการ














2. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556 – 2560)
ประเด็นการประเมิน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของอปท.
3.2 พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของอปท. ในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

15
10
10
9
8
5
5
5
5
5
4
4
82
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3. พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทัว่ ไป
และข้อมูลพืน้ ฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุม่ อาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

20
(3)

3

(2)

2

(2)

1

(2)

2

(2)

1

(2)

2

(2)

1

(2)

1

(3)

2

15
(2)

2

(1)

0
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ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุม่ อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengths (จุดแข็ง)
W-Weaknesses (จุดอ่อน) O-Opportunities (โอกาส) และ TThreats (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 25572560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

(2)

1

(2)

1

(2)

1

(2)

1

(2)

2

(1)

1

(1)

1

65
(10)

10

(10)

9

(10)

8
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คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวสิ ัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ละประเด็นกลยุทธ์
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

5

(5)

5

(5)

5

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

(5)

5

(5)

5

(5)

4

(5)

4

100

82

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
3.4 วิสัยทัศน์

3.8 แผนงาน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
รวมคะแนน
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1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมทีม่ ีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามทีไ่ ด้
กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม
งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่
สิ่งของ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

10

8

10

7

10

9

10

9

2. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่
ปีไปปฏิบตั ใิ นเชิง
ปริมาณ

3. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่
ปีไปปฏิบตั ใิ นเชิง
คุณภาพ

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับโครงการ หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของโครงการ) ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
มีความชัดเจนนาไปสู่
อย่างไร กลุม่ เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
การตั้งงบประมาณได้
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริม่ ต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ถูกต้อง
ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่ เป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่ เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
สอดคล้องกับแผน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผลผลิตของโครงการ) ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
มีความสอดคล้องกับ
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ
และสังคมแห่งชาติ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิท์ ี่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

60
(5)

4

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

5. โครงการพัฒนา (ต่อ)
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับThailand
4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการ
จัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่น ๆ
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ
การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จงั หวัด

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชา
รัฐ
5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ

5. 11 มีการกาหนดตัว
ชี้วัด (KPI)
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

(5)

1

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

3

(5)

3
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วัตถุประสงค์
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คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัตไิ ด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(5)

4

100

83
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