ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
แนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไข
เพิ่มเติม ปรับปรุง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
อานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผน เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสาเร็ จของแผนพั ฒนาท้ องถิ่น ขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น และการติ ดตามและประเมิ นผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกาหนดองค์กร
ที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม
และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไ ข เพิ่มเติม ปรับปรุง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการ ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอานาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ยังได้กาหนดไว้ในระเบียบฯ
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
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(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศให้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
4.๑.๑ แนวทางการพิจ ารณาการติ ด ตามและประเมิ นผลยุ ท ธศาสตร์เ พื่ อความสอดคล้ อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
๑) ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒๐ คะแนน)
๒) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (๑๕ คะแนน)
๓) ยุทธศาสตร์ (๖๕ คะแนน) ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐ คะแนน)
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐ คะแนน)
(4) วิสัยทัศน์ (๕ คะแนน)
(5) กลยุทธ์ (๕ คะแนน)
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕ คะแนน)
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
(8) แผนงาน (๕ คะแนน)
(9) ความเชือ่ มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕ คะแนน)
(10)
ผลผลิต/โครงงาน (๕ คะแนน)
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
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4.๑.๒ หลักเกณฑ์แนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนนที่ได้
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
๒๐
ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง (๑) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นกายภาพ เช่ น ที่ ตั้ ง ของ
(๓)
องค์ ก ร ปกคร องส่ ว น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะของภู มิ ป ระเทศ
ท้องถิ่น
ลักษณะของอากาศ ลั กษณะของดิน ลั กษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง /การปกครอง เช่น
(๒)
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมู ลเกี่ ยวกั บจานวนประชากร และช่วงอายุ ของ
ประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสัง คม เช่น การศึกษา
(๒)
สาธารณสุ ข อาชญากรรม ยาเสพติ ด การสั ง คม
สงเคราะห์ ฯลฯ
(๔) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารพื้ น ฐาน เช่ น การ
(๒)
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
(๒)
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์ /กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
และเศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น (ด้ า นเกษตร และ
แหล่งน้า)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น
(๒)
การนั บถื อ ศาสนา ประเพณี แ ละงานประจาปี ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่
ระลึก ฯลฯ อื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่า
(๒)
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทา
(๒)
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ
(๓)
และการดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว ม
ตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ร่ ว มแก้ ปั ญ หา
ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
ส าหรั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
พิจารณา
ที่ได้
๒. การวิ เ คราะห์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๑๕
สภาวการณ์ แ ละ (๑) การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง (๒)
ศักยภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหาร รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และไทยแลนด์ ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการใช้ (๑)
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข (๒)
ความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเ คราะห์ท างเศรษฐกิจ ข้ อมู ลด้ านรายได้ ครั วเรือ น การ (๒)
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) ผลการวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต่ า งๆ (๒)
ทางด้านภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน (๒)
ปัจจุบั นและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้ องถิ่ น ด้ วยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S – Strength
(จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity (โอกาส)
และ T – Threat (อุปสรรค)
(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี (๒)
การน าเสนอปั ญ หา ค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หาหรื อ สมมติ ฐ านของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกาหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา
(๘) สรุป ผลการดาเนิ นงานตามงบประมาณที่ ไ ด้ รับ และเบิก จ่า ย (๑)
งบประมาณ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เช่ น สรุ ป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบั ติในเชิง ปริมาณ
และประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(๙) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – (๑)
๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลสาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมา
และแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
หน้า ๑๕๕
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓. ๓ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้ า ประสงค์
ของแต่ ล ะประเด็ น
กลยุทธ์
๓ . ๗ จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพสัง คม เศรษฐกิจ สิ่ ง แวดล้ อ มของท้อ งถิ่ น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และไทยแลนด์ ๔.๐
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสัง คม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ และไทยแลนด์ ๔.๐
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐ บาล หลั กประชารั ฐ แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และไทย
แลนด์ ๔.๐
วิสัย ทัศ น์ ซึ่ งมี ลักษณะแสดงสถานภาพที่อ งค์ กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งการจะเป็ น หรื อ บรรลุ ถึ ง อนาคตอย่ า งชั ด เจน
สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและศั ก ยภาพที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการการพัฒนา
ท้องถิ่น
แสดงเห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่ง ที่ต้องทาตามอานาจ
หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ
วิสั ยทั ศ น์ หรือ แสดงให้ เห็ น ความชั ด เจนในสิ่ง ที่ ดาเนิน การให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้ าประสงค์ข องแต่ล ะประเด็ นกลยุท ธ์ มีค วามสอดคล้ อ งและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้อกงถิ่น ซึ่ งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคต ก าหนด
จุ ด มุ่ ง หมายในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จาก
เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชั ด เจน น าไปสู่ ก ารจั ด ท าโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี โดยระบุ แ ผนงานและความเชื่ อ มโยง
ดังกล่าว

๖๕
(๑๐)

คะแนน
ที่ได้

(๑๐)

(๑๐)

(๕)

(๕)

(๕)
(๕)
(๕)

หน้า ๑๕๖
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑๐ ผลผลิต / ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
โครงการ
กลุ่ ม หรือ อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ลั ก ษณะเดี ย วกั น เป็ นต้ น เพื่ อ
นาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

คะแนน

คะแนน
ที่ได้

(๕)

(๕)

๑๐๐

4.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบว่า
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลของการดาเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นา
องค์ประกอบและวิธีการต่าง ๆ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ใน บทที่ 5 ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามาปรับใช้กับ ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการ
ประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ให้ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามแนวทางของการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ สาหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ดาเนินการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า ๑๕๗
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ
3.การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ ไทยแลนด์ ๔.๐
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.สรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand
Analysis/Global Demand และ Trend ปั จ จั ย และสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกี่พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิเคราะห์
ศัก ยภาพด้ า นเศรษฐกิ จ , ด้า นสั ง คม, ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม)

10

2.การ ป ร ะเมิ น ผ ล การ น า ๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน การวัดจ านวนโครงการ กิจ กรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่ า
เชิงปริมาณ
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภ าพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)

10

คะแนน
ที่ได้

หน้า ๑๕๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลบ้านธิ

คะแนน
เต็ม
3.การ ป ร ะเมิ น ผ ล การ น า ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
10
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ในเชิงคุณภาพ
ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้ ก ารได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก
ประสิ ท ธิ ผ ล ( Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของแผนปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

4.แผนงานและยุทธศาสตร์การ ๑) วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้า นต่ า งๆ มีค วามสอดคล้ องกั บ

พัฒนา

คะแนน
ที่ได้

10

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis/Global Demand/Trend หรื อ หลั ก การบู ร ณาการ (integration)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีค วามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP

5.โครงการพัฒนา

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
5.1 ค ว ามชั ด เจ นของ ชื่ อ เป็นโครงการที่มีวัตถุ ประสงค์ส นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศ น์ข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัด เจน มุ่ง ไปเรื่อ งหนึ่ง อ่ า นแล้ว เข้ าใจได้ว่ า จะพัฒ นาอะไรใน
อนาคต
5.2 ก าหนดวั ต ถุ ป ระสง ค์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน ( clear objective) โครงการต้ อ งก าหนด
วัตถุป ระสงค์ส อดคล้องกับความเป็น มาของโครงการ สอดคล้ องกั บ
สอดคล้องกับโครงการ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของ
โครงการ) มี ค วามชั ด เจน
น าไปสู่ ก ารตั้ ง งบประมาณที่
ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผ ลผลิ ต
อย่า งไร กลุ่ มเป้า หมาย พื้ นที่ ดาเนิน งาน และระยะเวลาด าเนิน งาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง

60
(5)

(5)

(5)

หน้า ๑๕๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลบ้านธิ

ประเด็นการพิจารณา
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง ไทยแลนด์ ๔.๐

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มัง่ คัง่
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

คะแนน
เต็ม
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
(๕)
แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
(๕)
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ในระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูปเพื่อสร้างสังคมผูส้ ูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมทางสังคม (๔) การรองรับกับ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
(๕)
Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขบเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติบเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และการพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียม เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
(๕)
จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกับการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนหนึ่งส่วนใดออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอด และขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๕)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
ที่ได้

หน้า ๑๖๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลบ้านธิ

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

๕.๑๐ มีการประมาณการ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
งบประมาณ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบ
อื่นๆ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
(KPI) และการสอดคล้องกับ วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจการกาหนด
วัตถุประสงค์และผลที่จะ
ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
ได้รับ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
ซึง่ การเขียนวัตถุประสงค์ควร
คานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้

(๕)

(๕)

๑๐๐

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุ่ง (ฉบับที่3) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๒๙ (๓) กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงาน
ผลเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก
๓.๑.๑ โดยใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
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(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS)
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ (Problem –
Solving Method
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self Assessment Model)
(๑๑) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (๑) –
(๑๐) หรือแบบผสมก็ได้
๓.๑.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
๓.๑.๓ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
๓.๑.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPI)
๓.๑.๕ ผลกระทบ (Impact)
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.4.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดย
ข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้
ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดทาได้แก่ ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การ
คมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุนอุตสาห-กรรม และข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลปัญหาสาคัญของท้องถิ่นจะ
ช่วยในการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรรวบรวมปัญหาที่สาคัญ
ไว้ และ ให้นาแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนการพัฒนา
ในการวางแผนขององค์กรภาครัฐ เรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนคือการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหาที่
เหมาะสมเพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชน และเพื่อความ
รอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณะ หลักคิดว่าด้วย “การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา”
(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน และ
กาหนดประเด็นในการพัฒนา เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของ
ท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน
โดยเป็นการตอบคาถามว่า “ ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
กาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
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ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity – O) และ
อุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ
(๓) การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย”
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเราเชื่อว่า หากสถานการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้น แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียน
จากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการพิจารณา
ว่าในอดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีข้อเด่น ข้อด้อยอะไรบ้าง โดยประเมินจากภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการพิจารณาปัจจุบันนั้น คือการ พิจารณาว่าในขณะนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ของเราเป็นแบบใด คาว่า “แบบใด” ในที่นี้หมายถึง “บทบาทหน้าที่” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ต่อทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคณะจัดทาแผน
ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนอย่างเชื่อมโยงกับเขตพืน้ ที่ใด การ
กาหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบคาถามว่า “ ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” เป็นการกาหนดสิ่งที่ท้องถิ่น
จะต้องทา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น ดังนั้น การตอบคาถามว่าท้องถิ่นจะต้องทาอะไร
เพื่อใคร คาตอบที่เกิดขึ้นก็คือ ความหมายของคาว่า “ภารกิจหลัก” นั่นเอง
ภารกิจหลัก เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการ ดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนาเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
(๔) การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่า
แก่การดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดผลสาเร็จที่ต้องการโดยดาเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้อง
ทาแล้วการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่นเพื่อนาท้องถิ่นไป
ให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต
(๖) การกาหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อได้ดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์
SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการการกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นหมายถึง
แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบคาถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร”
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้นาหรือส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็น
การกาหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งวัตถุประสงค์
รวมและวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน และเมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์รวมแล้ว หมายความว่าย่อมบรรลุถึงภารกิจหลักที่
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ต้องการด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีความสาคัญในเชิงตรรกะ (Logical Linkage) ซึ่งกันและกันของ
กระบวนการขั้นตอนและระดับต่าง ๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์
หลังจากที่ได้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จะต้องนาแนวทางที่ได้ทั้งหมดมาทาการบูรณาการ
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะทาให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ด้านต่าง ๆ ที่สมบูรณ์
(๗) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดปริมาณหรือจานวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายใน
เวลาที่กาหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการ
ดาเนินงาน
๔.4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสาคัญของข้อมูลเพื่อนาไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
การจัดทาแผนพัฒนามีความสาคัญ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง นี้ เนื่องจาก
แผนพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นให้มุ่ง ไปสู่สภาพการณ์ อันพึง ประสงค์ ไ ด้อย่า งเท่าทั นกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกาหนดถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล อย่าง
รอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการคานึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้ง มิติด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหาร
จัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน มิติในเชิงพื้นที่ ทั้ง พื้นที่ใกล้เคียงขยาย
ไปสู่พื้นที่ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั่งในระดับโลกด้วย
สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกล้วน
ส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ทั้ง 4 ด้าน
ที่เกิดกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องคานึงถึงในกระบวนการวางแผนพัฒนาทั้งสิ้น
--------------------------------------------------------------------------------
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