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ส่วนที่ 1 บทนา
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1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การิิดิาม (Monitoring) แะะ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แิกิ่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แิ่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แะะเมื่อนาแนวคิดแะะหะักการิิดิามแะะ
ประเมินผะ (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกั นอย่ างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ บริหารท้องถิ่ น
ข้าราชการ พนักงานเทศบาะ พนักงานส่วนิาบะ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาะิาบะชีะอง (อื่น ๆ ถ้ามี)
สามารถกากับดูแะ ทบทวน แะะพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นิามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแะะ
ประสิทธิผะ การิิิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาะิาบะชีะองจึงเป็นการิิดิามผะที่ให้
ความสาคัญ ดังนี้
1. ผะการปฏิบัิิงานของผู้รับผิดชอบแิ่ะะแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาะิาบะ
ชีะองหรือกิจกรรมิ่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการิามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผะการใช้ปัจจัย หรือทรัพยากริ่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาะิาบะชีะองิรวจสอบดูว่ า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ แะะคุณภาพิามระยะเวะาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผะการด าเนิ น งาน ิรวจสอบดู ว่ าได้ ผ ะิรงิามเป้า หมายที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไ ม่ เ พี ย งใด
มีปั ญ หาอุ ป สรรคอะไรบ้ า ง ทั้ง ในด้ านการจัด ท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น การด าเนิ นการิามแผนงานแะะ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แะะขั้นิอนิ่าง ๆ ในการดาเนินการิามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการิิดิามแะะประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผะการ
ดาเนินงานิามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ิามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทา
ให้ทราบแะะกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมแะะเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมิ่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปะัด องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ผู้บ ริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคะากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่แะะผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคะ้องกับสภาพพื้นแวดะ้อมในสังคมภายใิ้ความิ้องการแะะความพึงพอใจของ
ประชาชนเทศบาะิาบะชีะอง
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บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีิ่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผะ
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดแะะเมื่อพบจุดแข็งก็ิ้องเร่งรีบดาเนินการแะะจะิ้องมี
ความสุ ขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานิ่าง ๆ ที่เ ป็นจุดแข็งแะะพึงรอโอกาสในการ
เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ แะะเมื่อพบปัญหาแะะอุปสรรคก็จะิ้องิั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการ
แะะิั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามะดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาแะะอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนิ้องหยุดแะะ
ถดถอยปัญหาะงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นิั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสแะะสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะิ้องใช้พั นธมิิรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาะิาบะชีะอง ให้เ กิดประโยชน์ เพื่อดาเนินการขยายแผน
โครงการ งานิ่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงแะะเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหะ่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการิิดิามแะะประเมินผะซึ่งส่งผะให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
แะะมีความยั่งยืน เป็นไปิามเป้าหมายประสงค์ที่ิั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไป
แะ้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการิ่อไปิามวัิถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการ
ิามโครงการเพื่อ การพั ฒนาท้ อ งนั้น ว่ ามี ปั ญ หาใดควรปรับ ปรุง เพื่อ การบรระุ เ ป้ า หมาย ิิ ดิามแะะ
ประเมินผะแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหิุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัิถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะองซึ่งจะช่วยิอบสนอง
ภารกิ จ ิามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ิิ ง านให้ ดี ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แะะ
ประสิทธิผะ
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานิามระยะเวะาแะะเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพ
ผะการดาเนินงาน ิะอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นิามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูะสาหรับ เร่งรัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเะิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาะิาบะชีะอง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จา่ ยงบประมาณของเทศบาะิาบะชีะอง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น แะะหน่วยงานทุกระดับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จะิ้องผะักดันให้การดาเนินการิามแผนงาน โครงการิ่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรระุวัิถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในิาบะชีะองหรือ
สังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อิิดิามแะะประเมินผะการดาเนินงานิามิัวชี้วัดร้อยะะความสาเร็จของปฏิบัิิงาน
ิามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายิ่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แะะแก้ไขเพิ่มเิิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเะิกความใน (3)
ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเิิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แะะให้ใช้ความิ่อไปนี้แทน “(3) รายงานผะแะะเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นิ่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอิ่อสภาท้องถิ่น แะะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผะการิิดิามแะะ
ประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแิ่วันรายงาน
ผะแะะเสนอความเห็นดังกะ่าว แะะิ้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวะาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีะะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”ข้อ 13 ให้ยกเะิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเิิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แะะให้ใช้ความิ่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผะการิิดิามแะะ
ประเมินผะิ่อสภาท้องถิ่น แะะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผะการิิดิามแะะ
ประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแิ่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผะการิิดิามแะะประเมินผะดังกะ่าว แะะิ้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวะาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีะะหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ ภาท้องถิ่นคัดเะือก จานวน 3 คน
2) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเะือก จานวน 2 คน
3) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเะือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่ว นการบริหารที่คัดเะือกกันเอง จานวน 2 คน แะะผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเะือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการิิ ด ิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะองิ้อ ง
ดาเนินการให้การิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นบรระุวัิถุประสงค์ิามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง แะะวิธีการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีโดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ แะะห้วงเวะาให้เหมาะสมกับเทศบาะิาบะชีะอง

4
2. ดาเนินการิิดิามแะะประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีิามกรอบแนวทาง วิธีการ แะะห้วง
เวะาที่กาหนด โดยสามารถิิดิามแะะประเมินผะได้ิะอดระยะเวะา
3. รายงานผะแะะเสนอความเห็นซึ่งได้จากการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ิ่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการิ่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการิิ ด ิามแะะประเมิ น ผะแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาะิ าบะชี ะอง
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นิอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางแะะวิธีก ารสาหรั บ การิิดิามแะะประเมินผะ
แผนพัฒนาของเทศบาะิาบะชีะองดังนี้
2.1 การก าหนดวั ิ ถุ ป ระสงค์ แ ะะขอบเขิการิิ ด ิามแะะประเมิ น ผะ การิิ ด ิาม
ยุทธศาสิร์แะะโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาแะะรวบรวมข้อมูะของโครงการที่
จะิิดิามว่ามีวัิถุประสงค์หะักอะไร มีการกาหนดการิิดิามแะะประเมินผะไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ
กาหนดิัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แะ้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผะการ
ิิดิาม เป็นิ้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผะ การนาผะไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูะหะัก ๆ ที่ิ้องการ
คืออะไร ิ้องการให้รายงานผะอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการิิดิามผะอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกะ่าวอาจ
ใช้วธิ ีสัมภาษณ์แะะ/หรือสังเกิแะ้วนาผะที่ได้มากาหนดเป็นวัิถุประสงค์แะะขอบเขิในการิิดิาม
2.2 วางแผนิิดิามแะะประเมินผะ จะนาวัิถุประสงค์แะะขอบเขิในการิิดิามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แะ้วเขียนรายะะเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหะัก ๆ คือ วัิถุประสงค์การิิดิาม
แหะ่งข้อมูะ เวะาที่เก็บข้อมูะ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูะ แะะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูะ จากนั้นสร้างเครื่องมือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดะองแะะปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัิิิามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการิามวัิถุประสงค์
แะะขั้นิอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ิ้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูะจากแหะ่งิ่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีแะะได้ข้อมูะที่มีคุณภาพเพียงใดก็ิาม แิ่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้ อยก็ิ้องิิดิามเพิ่ม
จนกว่าจะได้ครบขั้นิ่าิามที่กาหนดไว้ิามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูะ เป็นการวิเคราะห์ิามวัิถุประสงค์ของการิิดิามที่กาหนดไว้ แิ่
ะะโครงการิามิัวชีว้ ัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิิิพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยะะ ค่าเฉะี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาิรฐาน จานวน เป็นิ้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หะาย ๆ วิธีประกอบกันิามความเหมาะสม
ของพื้นทีเ่ ทศบาะิาบะชีะอง
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2.5 รายงานิามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานิาม
แบบที่กาหนดไว้ิามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผะการิิดิามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หะายะักษณะก็ได้ิามความเหมาะสมของเทศบาะิาบะชีะองในการรายงานผะการิิดิามโครงการอาจ
เขี ย นเป็ น รายงานเชิง เทคนิ ค ซึ่ งประกอบด้ว ยก็ ไ ด้ ความเป็ นมาของโครงการที่ จะิิ ด ิามโดยสรุ ป
วัิถุประสงค์แะะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการิิดิาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 แะะส่วนที่ 3
2.6 รายงานผะ คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผะแะะ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาของเทศบาะิาบะชีะองิ่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ ผู้บ ริหารท้องถิ่ น เสนอิ่อสภาท้องถิ่นแะะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะอง
โดยอย่างน้อยปีะะหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปะี่ ย นแปะง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี
หะังจากคณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาของเทศบาะิาบะชีะองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายิ่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแะ้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทาโดยิรงหรือเสนอรายงานิามสายบังคั บบัญชาก็ได้ิามความเหมาะสมิ่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาของเทศบาะิาบะชีะองมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผะแะะเสนอความเห็นซึ่งได้จากการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาิ่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอิ่อสภาท้องถิ่นแะะคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาะิาบะชีะองโดยอย่างน้อย
ปีะะหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ขั้นตอนการรายงานผล
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

ป ร ะ กา ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ธันวาคม

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการิิดิามแะะ
ประเมินผะแผนพั ฒนาเทศบาะิาบะชีะองใช้ใ นการเก็ บ ข้อมูะการิิดิามผะรวมทั้งโดยการพิจารณา
เะือกใช้เครื่องมือแะะเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพื่อใช้ในการิิดิามแะะประเมินผะ เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคิิ มาิราส่วนประมาณค่า แะะวิธีการ เป็น
ิ้น แะะหรือ โดยการสร้ า งเครื่อ งการิิด ิามแะะประเมิ น ผะแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ นได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แะะแบบสังเกิการณ์ (Observation) เป็นิ้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาะิาบะชีะองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาิรฐาน แบบิ่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้น หรือการนาไปทดะองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแะ้ว จึงนาเครื่องมือการ
ิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัิิงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจแะะ
เก็บข้อมูะ วิเคราะห์ข้อมูะ สรุปข้อมูะที่เป็นจริงิ่อไป
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะองกาหนด
กรอบแะะแนวทางในการิิดิามแะะประเมินผะ ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวะา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวะา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะ
ชีะองอย่างน้อยปีะะ 1 ครั้ง
2) สรุปผะการิิดิามแะะประเมินผะสรุปภาพรวมที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผะแะะเสนอความเห็นซึ่งได้จากการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาิ่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวะาที่กาหนด
1.2 ความสอดคะ้อง (Relevance) เป็นความสอดคะ้องของยุทธศาสิร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผะผะิิ) ที่ได้กาหนดขึน้ มีความสอดคะ้องแะะนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาะิาบะชีะอง
1.3ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การิิ ด ิามแะะ
ประเมินผะประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัิิงานิามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในเทศบาะิาบะชีะองมาปฏิบัิิงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการิ่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เ ป็นโครงการในรอบ 4 ปี วั ดได้จากช่องปีงบประมาณแะะที่ผ่านมา โครงการที่ิ่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการิิดิามแะะประเมินผะความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผะผะิิหรือผะที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะองซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ ที่ จานวน ระยะเวะา เป็นิ้น
1.6 ประสิทธิผะ (Effectiveness) เป็นผะที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผะะัพธ์แะะผะผะิิ
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณแะะเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นิ้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดะ้อมการิิดิามแะะประเมินผะมีความจาเป็นที่
จะิ้องวิเ คราะห์ส ภาพแวดะ้อมของเทศบาะิาบะชีะองทั้งในระดับ หมู่บ้านแะะระดับ ิาบะ เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์แะะปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะองกาหนด
ระเบียบ วิธีในการิิดิามแะะประเมินผะ ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการิิ ด ิามแะะประเมิ น ผะแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการิิ ด ิามแะะ
ประเมินผะมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมิิดิามแะะประเมินผะ
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการิ่าง ๆ
2.2 วิธีในการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนา
1) การออกแบบการิิ ด ิามแะะประเมิ น ผะ การออกแบบเพื่ อ การิิ ด ิามแะะ
ประเมิ นผะแผนพั ฒ นามีเ ป้าหมายเพื่อ มุ่งิอบปัญ หาการิิ ดิามแะะประเมิ นผะได้ อย่างิรงประเด็ น
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูะจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แะ้ว หรืออาจเป็นข้อมูะที่คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะิ้องจดบันทึก (record)
สังเกิ(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการิิดิามแะะประเมิ นผะจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคะากรของเทศบาะิาบะชีะองเป็นข้อมูะที่มีอยู่ิามธรรมชาิิ พฤิิกรรม
ความิ้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกิแะะสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะองกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการิิดิามแะะประเมินผะ ดังนี้
3.1 การทดสอบแะะการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบแะะ
วัดผะ เพื่อดูระดับการเปะี่ยนแปะง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบิ่าง ๆ การประเมินการปฏิบัิิงาน แะะแนวทาง
การวั ด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบแะะการวัด นั้นเป็นไปิามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น การทดสอบแะะการวัดโครงการก่อสร้างถนนะาดยางชนิดแอะฟัะท์ิิกคอนกรีิ เส้นหนอง
ิะกู หมูท่ ี่ 7 (จะใช้การทดสอบแะะการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันะอยกระทงประจาปี (จะใช้
การทดสอบแะะการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหะ่งเรียนรู้แะะภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบแะะ
การวัดอย่างไร) เป็นิ้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกะุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อง ผู้ไ ด้รับ ผะกระทบมีความเกี่ยวข้องแะะได้รับผะกระทบในระดับ ใด
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ
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(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการ
สัมภาษณ์ แะะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคะ้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มพี ิธีรีิองไม่เคร่งครัดในขั้นิอน
3.3 การสังเกิ (Observations) คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาเทศบาะ
ิาบะชีะองใช้การสังเกิเพื่อเฝ้าดูว่ากาะังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาะิาบะชีะองมีการ
บันทึกการสังเกิ แนวทางในการสังเกิ แะะกาหนดการดาเนินการสังเกิ (1) การสังเกิแบบมีส่วนร่วม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกิที่คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะเข้าไปใช้ชีวิิร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือิัวบุคคะ ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกิแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกิโดยิรง (Direct observation) เป็นการสังเกิ บันทึกะักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง แะะความสัมพันธ์ของผู้มสี ่วนได้เสียในเทศบาะิาบะชีะอง
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคิิ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความิ้องการของประชาชนในิาบะชีะอง/เทศบาะิาบะชีะอง
คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาเทศบาะิาบะชีะองจะมีการบันทึกการสารวจ แะะทิศ
ทางการสารวจไว้เป็นหะักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การิิดิามแะะประเมินผะยุทธศาสิร์แะะโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะิ้องใช้เ อกสาร ซึ่ง เป็นเอกสารที่เ กี่ย วข้องกั บ ยุ ท ธศาสิร์ก ารพัฒนา ปัญ หาความ
ิ้องการของประชาชนในท้องถิ่ น สาเหิุของปัญ หา แนวทางการแก้ไ ขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
ิะอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายกะยุทธ์ แผนงาน ผะผะิิหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาะิาบะชีะอง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การิิดิามแะะประเมินผะมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาิ่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองะงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคิ ประโยชน์ิ่าง ๆ
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึ งสถานภาพแะะสถานการณ์ ิ่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นแะะการ
ดาเนินการิามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัิิดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องิ่าง ๆ ิะอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแะะ
การดาเนินการิามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ิรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที
ทั้งในปัจจุบันแะะอนาคิ
3. ช่วยให้การใช้ทรั พยากริ่ าง ๆ เกิดความประหยั ด คุ้ มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยั ดเวะา
งบประมาณ แะะทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูะิ่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายะะเอียด ความิ้องการ สภาพปัญหา
ิ่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิิิหรือข้อมูะที่เป็นจริง ทา
ให้ได้รับความเชื่อถือแะะการยอมรับจากประชาชน ผูม้ ีสว่ นได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กริ่าง ๆ
5. กระิุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ิิ ง านแะะผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ท าโครงการแะะ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกิ่อหน้าที่ความรับผิดชอบ แะะกระิือรือร้นในการแก้ไข ิะอดจนปรับปรุง
รายะะเอียด เนื้อหา ข้อมูะให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิ จฉั ย สั่ งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปะัดแะะผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายิ่าง ๆ ของ
เทศบาะิาบะชีะองสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกิ้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหิุมีผะในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคะ้องกับสภาพความเป็นจริงแะะิามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาิรการิ่าง ๆ สาหรับ
การปรับปรุงแก้ไขแะะป้องกันความผิดพะาดที่จะเกิดขึน้ ได้
7. ทาให้ภารกิจิ่าง ๆ ของบุคะากรในเทศบาะิาบะชีะองแิ่ะะคน แิ่ะะสานัก/กอง/ฝ่ายิ่าง ๆ
มีความสอดคะ้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของเทศบาะิาบะ
ชีะองเกิดความสาเร็จิามเป้าหมายหะัก มีความสอดคะ้องแะะเกิดประสิทธิภาพแะะประสิทธิผะ
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปแะะิรงิามวัิถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานิ่าง ๆ แะะประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขิเทศบาะิาบะชีะอง
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแะะสังคมแห่งชาิิ ฉบับที่ 12 มีรายะะเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแะะสังคมแห่งชาิิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดะ้อมแะะบริบทของการเปะี่ยนแปะงิ่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในแะะภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโะยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาิิที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านิ่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหะาย
ด้าน เช่น ปัญหาผะิิภาพการผะิิความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหะื่อมะ้าทาง
สังคม เป็นิ้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นิ้องยึดกรอบแนวคิดแะะหะักการ
ในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาแะะประยุกิ์ใช้หะักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กะางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนแะะส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ แะะ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันแะะการหะุดพ้นกับดักรายได้ปานกะางสู่รายได้สูง
2) การพัฒนาศักยภาพคนิามช่วงวัยแะะการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
3) การะดความเหะื่อมะ้าทางสังคม
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคแะะความเป็นเมือง
5) การสร้างความเจริญเิิบโิทางเศรษฐกิจแะะสังคมอย่างเป็นมิิรกับสิ่งแวดะ้อม
6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ
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2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาะมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไิย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองินเอง แะะพิทักษ์สิทธิของ
ินได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสแะะขจัดการทุจริิในการบริ หาร
ราชการแผ่นดินแะะการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมแะะเอื้อิ่อการ
พัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันแะะอนาคิ ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมแะะคุณภาพชีวิิ
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสิร์ เทคโนโะยี การวิจัย แะะนวัิกรรม
นโยบายที่ 7 การิ่างประเทศแะะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสิร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัิิการหัวหน้า
ระดับปะัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเ ศษ เมื่อวันที่ 13 ิุะาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราิัน พัทยา
จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสิร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายแะะแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ 2556
แะะเป็นกรอบ ในการจัดทางบประมาณปี 2557 ิะอดจนแะกเปะี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของ
การทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสิร์ 28 ประเด็นหะัก 56 แนวทางการดาเนินการ
รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสิร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัิิการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ิุะาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุม 501 ิึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเิรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสิร์ โดยหะังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสิร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสิร์ 30 ประเด็นหะัก 79 แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายะะเอียดดังนี้
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วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดกี ินดี มีสุขแะะเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ิ่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุะ แะะการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1) รักษาฐานรายได้เดิม แะะสร้างรายได้ใหม่
2) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผะิิ (ิ้องผะิิสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3) ะดิ้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการะดิ้นทุนค่าขนส่งแะะโะจิสิิกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3) การะดรายจ่าย
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสิร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหะุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกะาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหะัก 33 แนว
ทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การะดความเหะื่อมะ้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหะัก 20 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเิิบโิที่เป็นมิิริ่อสิ่งแวดะ้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
5 ประเด็นหะัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุะแะะปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหะัก 15 แนวทางการดาเนินการ
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4. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหะักของคนไทย เพือ่ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
1) มีความรักชาิิ ศาสนา พระมหากษัิริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหะักของชาิิในปัจจุบัน
2) ซื่อสัิย์ เสียสะะ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กิัญญู ิ่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู อาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เะ่าเรียน ทางิรงแะะทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีะธรรม รักษาความสัิย์ หวังดีิอ่ ผู้อื่น เผื่อแผ่แะะแบ่งปัน
7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไิยอันมีพระมหากษัิริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกิ้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผูใ้ หญ่
9) มีสิิ รูิ้ ัว รูค้ ิด รูท้ า รู้ปฏิบัิิ ิามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงินอยู่โดยใช้หะักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงิามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรูจ้ ักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหะือก็แจกจ่าย จาหน่าย แะะขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคมุ้ กันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายแะะจิิใจ ไม่ยอมแพ้ิ่ออานาจฝ่ายิ่าหรือกิเะส มีความะะอาย
เกรงกะัวิ่อบาปิามหะักของศาสนา
12) คานึงถึงผะประโยชน์ของส่วนรวม แะะิ่อชาิิ มากกว่าผะประโยชน์ของินเอง
5. นโยบายของรัฐบาล
5.1 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พะเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนิรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสิร์ประชารัฐขึ้น
เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพะังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่ แยกฝักแยกฝ่ายแะะ
ไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกแะะหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะิ้องร่วมมือกันในการปกป้อง
แผ่นดินแม่จากภยันิรายทั้งปวงแะะร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแะะประเทศชาิิให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง
แะะยั่งยืน ประสานพะังการสร้างชาิิที่ิ้องเิิบโิแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบาย
หรือยุทธศาสิร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐแะะประชาสังคมเพื่อร่วม
แก้ปัญหาเศรษฐกิจแะะขับเคะื่อนการพัฒนาชาิิทุกมิิิที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรู ปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหะ่อหะอมรวมพะัง
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ของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหะ่า เห็นได้จาก เพะงชาิิไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเะือด
เนือ้ ชาิิเชือ้ ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวะด้วยไทยะ้วนหมายรักสามัคคี...”
5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกป้องแะะเชิดชูสถาบันพระมหากษัิริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาะแะะการิ่างประเทศ
3) การะดความเหะื่อมะ้าของสังคม แะะการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาแะะเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิะปวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขแะะสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทแะะการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาแะะส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสิร์ เทคโนโะยี การวิจัยแะะ
พัฒนาแะะนวัิกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรแะะการสร้างสมดุะระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธี รรมาภิบาะ แะะการป้องกันปราบปราม
การทุจริิแะะประพฤิิมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายแะะกระบวนการยุิิธรรม
5.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
1) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหะักนิิิธรรมในการปราบปรามะงโทษผู้ผะิิ
ผูค้ ้าผูม้ ีอทิ ธิพะ แะะผูป้ ระพฤิิมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาแนวนโยบายของรัฐบาะ/คสช. ไปปรับใช้ิามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพิิดทุก
หน่วยดาเนิน การปราบปรามแะะจับกุมผู้ผะิิผู้ค้า ผู้นาเข้า แะะส่งออกรวมทั้งผู้สมคบแะะสนับสนุน
ช่วยเหะือให้ได้ผะอย่างจริงจัง
1.2) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแะ ควบคุมิรวจสอบสถานบริการิาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเะ่นบิะเะียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานิามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแะะสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปะ่อยปะะ
ะะเะยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพิิดหากพบให้ดาเนินการะงโทษิามกฎหมาย
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1.3) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพิิดเข้ารับการ
บาบัดรักษาโดยทันที แะะิิดิามดูแะให้ความช่วยเหะือให้สามารถกะับมามีชีวิิ อย่างปกิิสุข
1.4) ดาเนินการะงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพิิด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาะ พนักงานส่วนิาบะ พนักงานเมืองพัทยา ะูกจ้างประจา
แะะพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหะัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ิ้องได้รับการ
บาบัดรักษาให้กะับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกะไกิิดิามช่วยเหะือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ
อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐิ่างๆ ในการ
ควบคุมแะะสกัดกั้นยาเสพิิด สารเคมี แะะสาริั้งิ้นในการผะิิยาเสพิิด ที่ะักะอบเข้าสู่ประเทศ
ภายใิ้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการแะะมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกะุ่มเสี่ยงแะะ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพิิดด้วยการรวมพะังทุกภาคส่วนเป็นพะังแผ่นดินในการ
ิ่อสูก้ ับยาเสพิิด
2) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิิสานึกแะะค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหะักธรรมาภิบาะ
ในการปฏิบัิิหน้าที่การปะูกจิิสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมแะะสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวม
พะังแผ่นดินป้องกันแะะปราบปรามการทุจริิ จึงให้ถือปฏิบัิิิามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาิิ
ที่ 69/2557 เรื่อง มาิรการป้องกันแะะแก้ไขการทุจริิประพฤิิมิชอบ ะงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 แะะ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
2.1) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแิ่ะะ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิ ดสม่าเสมอกระบวนการขั้นิอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริิ ิาแหน่งหรือิัว
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแะะวิธีการกระทาผิด
2.2) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขะดโอกาสแะะป้องกันการทุจริิในทุกขั้นิอน
ที่มคี วามเสี่ยง
2.3) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัิิให้เกิดผะเป็นรูปธรรมอย่างจริ งจัง
กับการกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่
ดาเนินการใดๆเพราะรับผะประโยชน์
2.4) สารวจแะะจัดทาข้อมูะการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแิ่
ะะหน่วยงานพร้อมทั้งระบุิัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2.5) จัดทาข้อมูะบุคคะนิิบิ ุคคะที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหะัง 5 ปี
2.6) จัดทาข้อมูะเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ิ่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้
กระ ทาผิดิามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นแะะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกะ่าวมา
จัดทายุทธศาสิร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคะากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นมาิรการป้องกันแะะแก้ไขปัญหาการทุจริิประพฤิิมชิ อบ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนพั ฒนากะุ่มจังหวั ด ภาคิะวันออกเฉีย งเหนือิอนะ่าง 1 (นครราชสีมา ชัย ภู มิ บุรีรัม ย์
สุรินทร์) ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) ได้จักทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน แะะภาค
ประชาชน สังคมทั้ง 4 จังหวัด ทุกขั้นิอน ิั้งแิ่การรวบรวมแะะจัดทาข้อมูะการประเมินศักยภาพ
ของกะุ่มจังหวั ด การกาหนดิาแหน่งทางยุทธศาสิร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กะยุทธ์ ิัวชี้วัด
แผนงานแะะโครงการ
จากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กะุ่มจังหวัดภาคิะวันออกเฉียงเหนือิอนะ่าง 1 จึงได้
กาหนดิาแหน่งทางยุทธศาสิร์ของกะุ่มจังหวัดในอนาคิ คือ
1) เป็นศูนย์กะางเกษิรอุิสาหกรรมแะะพะังงานทดแทนที่สาคัญของภาคิะวันออกเฉียงเหนือ
2) เป็นแหะ่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมแะะไหม
3) เป็นศูนย์กะางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคแะะการค้าขาย
ชายแดน
4) เป็นแหะ่งทรัพยากรธรรมชาิิที่สมบูรณ์ของภาคิะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสิร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหะุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกะาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหะัก 33 แนว
ทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การะดความเหะื่อมะ้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหะัก 20 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเิิบโิที่เป็นมิิริ่อสิ่งแวดะ้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
5 ประเด็นหะัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุะแะะปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหะัก 15 แนวทางการดาเนินการ

18
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2564 ได้นาข้อมูะพื้นฐานที่สาคัญซึ่ง
เป็นข้อมูะสภาพทั่วไปในหะายด้าน โดยมีข้อมูะบ่งชี้ที่สาคัญ ผะการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม แะะทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม ปัญหาความ
ิ้องการของประชาชน ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแะะสังคมแห่งชาิิ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
นโยบายรัฐบาะ ยุทธศาสิร์อาเซียน ข้อมูะิัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดของ สศช.แะะการประเมิน
สภาวะแวดะ้อมที่มีผะิ่อการพัฒนา โอกาสในการพัฒนาในอนาคิของจังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส แะะข้อจากัด เมื่อนาข้อมูะทั้งหมดที่กะ่าวแะ้วข้างิ้นมาวิเคราะห์ร่วมแะ้ว จึงได้มีการจัด
ประชุม หัว หน้ าส่ ว นราชการประจาจั งหวัด ทั้ งส่ วนกะาง ส่ วนภูมิภ าคในจัง หวั ดชัย ภูมิ ส่ วนท้อ งถิ่ น
องค์กรภาคเอกชน ชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวั ดชัยภูมิ แะะได้มีความ
คิดเห็นร่วมกันในการกาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสิร์ เป้าประสงค์หะัก ิัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แะะ
กะยุทธ์แนวทางการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ดังนี้
1. ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ
1.1 เป็นฐานการผะิิแะะศูนย์กะางสินค้าเกษิรที่เข้มแข็งแะะยั่งยืน
1.2 เป็นศูนย์กะางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาิิแะะวัฒนธรรมที่มชี ื่อเสียง
1.3 เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อมที่ดี
1.4 เป็นเมืองที่สังคมมีคุณภาพมั่นคงแะะปะอดภัย
2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ
“เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมแะะสิ่งแวดะ้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
3. พันธกิจ
3.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากแะะเศรษฐกิจมหภาค
3.2 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาิิแะะวัฒนธรรม
3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรแะะสิ่งแวดะ้อม
3.4 พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิิ ิามหะักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าประสงค์รวม
4.1 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแะะกระจายอย่างเหมาะสม
4.2 สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์แะะมีมาิรฐาน
4.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อมให้สมดุะกับการพัฒนา
4.4 ประชาชนดารงชีวิิ อย่างมีคุณภาพ มั่นคงแะะปะอดภัย
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)
5.1 อัิราการขยายิัวของ GPP เพิ่มขึน้
5.2 ร้อยะะที่เพิ่มขึ้นของผะิิภัณฑ์มวะรวมจังหวัดภาคการเกษิร
5.3 ร้อยะะที่เพิ่มขึ้นของผะิิภัณฑ์มวะรวมจังหวัดภาคอุิสาหกรรม
5.4 ร้อยะะที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
5.5 รายได้จากการจาหน่ายผะิิภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
5.6 จานวนชุมชนที่ดาเนินการิามหะักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.7 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ะดะง
5.8 จานวนปีการศึกษาเฉะี่ยเพิ่มขึ้น
5.9 ค่าเฉะี่ย O-Net ทุกระดับเพิ่มขึ้น
5.10 ร้อยะะของประชากรที่อยู่ใิ้เส้นความยากจนะดะง
5.11 ร้อยะะผูอ้ ยู่ในระบบประกันสังคมิ่อกาะังแรงงานเพิ่มขึ้น
5.12 อัิราการเปะี่ยนแปะงของพืน้ ที่ป่าไม้ในจังหวัดะดะง
5.13 สัดส่วนการใช้พะังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึน้
ยุทธศาสิร์การพัฒนาแะะแนวทางการพัฒนาของเทศบาะิาบะชีะอง
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
“บ้านเมืองน่าอยู่ มีความรูท้ ันสมัย ปะอดภัยจากมะพิษ เศรษฐกิจดี”
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิิที่ดี มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความเอือ้ อาทริ่อกัน ไม่คอร์รัปชัน มีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งปะอดภัยจากยาเสพิิดแะะผู้มี
อิทธิพะ ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญมีส่วนในการป้องกันแะะแก้ไขปัญหาิ่าง ๆ ทุกขั้นิอน
เพื่อสร้างแนวร่วมในการิ่อิ้านการทุจริิแะประพฤิิมิชอบในสังคมไทย
2.จัดให้มีการบารุงรักษาแะะปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคแะะสาธารณูปการ
3.เิรียมหมูบ่ ้าน ชุมชน ให้พร้อมรองรับความเจริญเิิบโิในเขิเทศบาะแะะสังคมเมืองแะะ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดะ้อมให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การเป็นประิูเมืองชัยภูมิ
4.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทั่วถึงในภาคบังคับ แะะพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.จัดทาโครงการกาจัดขยะมูะฝอย สิ่งปฏิกูะ แะะน้าเสีย
6.บารุงแะะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7.พัฒนาคุณภาพชีวิิสนับสนุนการรวมกะุ่มของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถเกื้อกูะสมาชิกในกะุ่ม
แะะแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
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8.พัฒนาศักยภาพแะะขีดความสามารถของคนจนรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แะะเครือข่ายชุมชมเพื่อนาไปสู่การพึ่งินเอง
2.2 ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาในช่วง 4 ปี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักปลัดและกองช่าง
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาด้านการก่อสร้าง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ฝาย ฯะฯ
1.2 ขยายประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 พัฒนาระบบการจราจร ระบบการขนส่งสินค้าการเกษิร
1.4 พัฒนาแหะ่งน้าอุปโภคบริโภค การบริหารจัดการน้า แะะชะประทานเพื่อใช้นาในการเกษิร
้
1.5 ระบบการวางผังเมืองแะะการควบคุมอาคาร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด และ กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม
2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
2.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแะะนันทนาการ
2.4 เสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างิ่อเนื่อง เช่น ป้องกันแะะแก้ไขปัญหายาเสพิิด
ในโรงเรียน ชุมชน การกระิุน้ ให้มกี ารดาเนินงานป้องกันอุบัิิภัยอย่างบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งครอบคะุมอุบัิิเหิุจากการจราจร
2.5 ส่งเสริมสุขภาพแะะป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วมจากประชาชน
2.6 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูะข่าวสารให้แก่ประชาชน
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในแะะนอกระบบ
2.8 ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น การป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด กองคลัง และ กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมิามแนวทางการดาเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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3.3 ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโะยีการเกษิรประจาิาบะ
3.4 ส่งเสริมแะะจัดสรรเงินกองทุนหมุนเวียนให้เิิบโิแะะมีประสิทธิภาพ
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด และ กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนา
4.1 สร้างจิิสานึกแะะความิระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม
4.2 บาบัดแะะกาจัดขยะ/จัดระบบบาบัดน้าเสีย
4.3 การจัดให้มสี ถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.4 ส่งเสริมการปะูกป่าชุมชน
4.5 ป้องกันการทาะายทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม
4.6 การส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการจัดการความหะากหะายทางชีวภาพ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด และ กองคลัง
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเทศบาะกับประชาชน
5.2 พัฒนาบุคะากรให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัิิงานในหน้าที่
5.3 พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหะ่งรายได้ วิธีการหารายได้รวมทั้งการจัดกิจกรรมพาณิชย์
ของเทศบาะ
5.4 จัดหาแะะปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ในสานักงานให้ทันสมัยแะะมีประสิทธิภาพ
5.5 ปฏิรูประบบงานให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกิ้อง
แะะพอใจ
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง แะะเป็นปัจจุบัน
5.7 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไิยแะะส่งเสริมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริิคอร์รัปชั่น
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2.3 เป้าประสงค์
1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคแะะสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
2.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงแะะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจิามหะักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
4.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยให้ความรู้ในการป้องกันแะะไขปัญหาสุขภาพ
5.ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิิ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนแะะการได้รับสิทธิ
สวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง
6.ชุมชนได้รับการส่งเสริมศิะปวัฒนธรรมแะะจารีิประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความโปร่งใสแะะสามารถิรวจสอบได้
8.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อมแบบมีสว่ นร่วมอย่างยั่งยืน
2.4 ตัวชี้วัด
1.ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้พอเพียงแะะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจิามหะักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
4.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยให้ความรู้ในการป้องกันแะะไขปัญหาสุขภาพ
5.ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิิ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนแะะการได้รับสิทธิ
สวัสดิการ จากภาครัฐอย่างทั่วถึง
6.ชุมชนได้รับการส่งเสริมศิะปวัฒนธรรมแะะจารีิประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความโปร่งใสแะะสามารถิรวจสอบได้
8. ชุมชน มีทรัพยากร ธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อมที่สมดุะแะะยั่งยืน
2.5 กลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคะ้องกับความ
จาเป็นแะะความิ้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
2.พัฒนาขุดะอกคูคะองแะะจัดสร้างแหะ่งน้าแะะเก็บกักน้าเพื่อการเกษิร เพื่อการอุปโภคแะะ
บริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมแะะน้าแะ้ง
3.ส่งเสริมแะะพัฒนาระบบการศึกษา บุคะากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะแะะศักยภาพิามมาิรฐานสากะรองรับประชาคมอาเซียน
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4.ส่งเสริมให้เกิดเกษิรอุิสาหกรรม ะดิ้นทุน เพิ่มมูะค่าผะผะิิทางการเกษิร ปรับปรุง
ผะิิผะให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมแะะแปรรูปสินค้าทางการเกษิร ส่งเสริมให้มีการเะี้ยง
สัิว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยแะะเพื่อการอนุรักษ์แะะเพิ่มช่องทางิะาด
5.ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาบทบาทของผูน้ าชุมชน ให้พัฒนาบทบาทแะะคุณภาพชีวิิของ
เด็ก เยาวชน สิรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดอ้ ยโอกาส ประชาชน แะะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พัฒนาคุณภาพแะะศักยภาพิามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
6.ป้องกันแะะแก้ไขปัญหายาเสพิิดแะะให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
7.ดาเนินการโครงการเพื่อให้บริการประชาชนแะะรับทราบปัญหา อุปสรรค ความิ้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ิะอดจนส่งเสริมสุขภาพแะะอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง
8.พั ฒนาฟื้ นฟู แะะส่ง เสริม กิ จ กรรมด้านศาสนา ศิ ะปวั ฒนธรรมแะะประเพณี ของชุ มชนใน
ท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สบื สานิ่อแะะเชื่อมโยงสูก่ ิจกรรมการท่องเที่ยว
9.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
แะะสนับสนุนบุคะากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้
10.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัิิราชการแะะการให้บริการประชาชน
11.ส่งเสริม สนับสนุนแะะร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานิ่างๆ ในการเิรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย แะะการช่วยเหะือผู้ประสบภัย ิิดิั้งระบบกะ้องวงจรปิดในเขิชุมชนแะะสถานที่สาคัญ
สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพะเรือน(อปพร.) แะะดูแะรักษาความปะอดภัยแะะ
การจราจร
12.พัฒนาฟื้นฟูแะะอนุรักษ์ธรรมชาิิ สิ่งแวดะ้อม แหะ่งน้า ะุ่มน้าะาคะองแะะป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิิสานึกเพื่อป้องกันแะะแก้ไขปัญหามะพิษแะะปัญหาสิ่งแวดะ้อมของชุมชน จัดทา
ระบบกาจัดขยะรวมแะะจัดการขยะมูะฝอยแะะสิ่งปฏิกูะ
2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายิัวของชุมชนแะะเศรษฐกิจ
2.ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
3.เสริมสร้างความปะอดภัยในชีวิิ แะะทรัพย์สินของประชาชน
4.การพัฒนาระบบการศึกษาแะะส่งเสริมประเพณีศะิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.ส่งเสริมแะะพัฒนาศักยภาพคนแะะความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งินเอง
6.การกาจัดขยะมูะฝอยสิ่งปฏิกูะ มะภาวะแะะพัฒนาสิ่งแวดะ้อมให้น่าอยู่
7.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดแี ะะมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
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1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.2.1แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)
ยุทธศาสิร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านคุณภาพชีวิิ แะะสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิง่ แวดะ้อม
5. ด้านการบริหารจัดการแะะปกครอง

รวม

1.2.2

91
45
11
7
16
170

ดาเนินการจริง
จานวน
ร้อยละ
โครงการ

58,740,000
32,220,870
1,530,000
7,100,000
6,660,000
106,250,870

37
28
7
3
10
85

40.66
62.22
63.64
42.86
62.5
53.46

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสิร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านคุณภาพชีวิิ แะะสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม
5. ด้านการบริหารจัดการแะะปกครอง

รวม

90
41
9
5
14
170

46,650,000
31,295,870
900,000
7,600,000
5,860,000
91,495,870

ดาเนินการจริง
จานวน
ร้อยละ
โครงการ
31
20
1

34.44
48.78
11.11

1

20

4

28.57

57

35.85
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1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสิร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

91

69,240,000

2. ด้านคุณภาพชีวิิ แะะสังคม

45

32,220,870

3. ด้านเศรษฐกิจ

11

1,530,000

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม

7

7,100,000

5. ด้านการบริหารจัดการแะะปกครอง

16
170

รวม

ดาเนินการจริง
จานวน
ร้อยละ
โครงการ

6,660,000

22
26
6
4
10

12.94
15.29
3.53
2.35
5.88

106,250,870

68

40

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสิร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

49

29,870,000

2. ด้านคุณภาพชีวิิ แะะสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ

42
9

43,237,500
1,230,000

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม

9

7,310,000

5. ด้านการบริหารจัดการแะะปกครอง

14

4,495,000

123

86,142,500

รวม

ดาเนินการจริง
จานวน
ร้อยละ
โครงการ

19
15
2
7
43

38.78
35.71
22.22
50.00
34.96
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

1

ข้อมูะสภาพทั่วไปแะะข้อมูะพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์แะะศักยภาพ
ยุทธศาสิร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสิร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสิร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขิจังหวัด
3.3 ยุทธศาสิร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กะยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแิ่ะะประเด็นกะยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสิร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสิร์ในภาพรวม
3.10 ผะผะิิ/โครงการ
รวมคะแนน

20

20

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

13
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
98

86.66
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98

2
3

1) พบว่าประเด็ น ข้อ มูะสภาพทั่วไปแะะข้อมูะ พื้นฐานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แะะ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสิร์ ได้ค ะแนนสู งสุ ด คื อ 20 แะะ 65 คะแนน คิ ด เป็ น ร้อ ยะะ 100 ของคะแนน ใน
ภาพรวมทั้งหมด
2) พบว่าประเด็ น การวิเคราะห์ ส ภาวการณ์แะะศั กยภาพ ได้คะแนนิ่าสุด คือ 13 คะแนน
คิดเป็นร้อยะะ 86.66 ในภาพรวมทั้งหมด
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายะะเอียดการให้คะแนนยุทธศาสิร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแิ่ะะประเด็นเป็นดังนี้
คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1

ข้อมู ะสภาพทั่ วไปแะะข้อ มู ะพื้น ฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

20

100

ิรวจสอบได้จากแผนท้องถิ่น
สีปี พ.ศ.2561-2564

1.1 ข้อมูะเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ิั้ง
ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ิ าบะ ะั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ะักษณะภูมิอากาศ ะักษณะของ
ดิน ะักษณะของแหะ่งน้า ะักษณะของไม้/
ป่ า ไม้ ฯะฯ ด้ า นการเมื อ ง/การปกครอง
เช่น เขิการปกครอง การเะือกิั้ง ฯะฯ
1.2 ข้ อ มู ะ เกี่ ย วกั บด้ า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่ น เขิการปกครอง การ
เะื อ กิั้ ง ฯะฯ ประชากร เช่ น ข้ อ มู ะ
เกี่ยวกับจานวนประชากร แะะช่วงอายุ
แะะจานวนประชากร ฯะฯ
1.3 ข้อมูะเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม
ยาเสพิิด การสังคมสงเคราะห์ ฯะฯ
1.4 ข้อมูะเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯะฯ
1.5 ข้อมูะเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษิร การประมง การปศุสัิว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุิสาหกรรม การ
พาณิชย์/กะุ่มอาชีพ แรงงาน ฯะฯ แะะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ท้ อ ง ถิ่ น ( ด้ า น
การเกษิรแะะแหะ่งน้า)
1.6 ข้ อ มู ะ เกี่ ย วกั บ ศาสนา ประเพณี
วั ฒ น ธรร ม เ ช่ น การ นั บ ถื อศา สน า
ประเพณี แ ะะงานประจ าปี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองแะะของ
ที่ระะึก ฯะฯ แะะอื่น ๆ

3

3

100

ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564

2

2

100

ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564

2

2

100

2

2

100

2

2

100

ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564
ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564
ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564

2

2

100

ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

1.7 ข้อมูะเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาิิ
เช่ น น้ า ป่ า ไม้ ภู เ ขา คุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาิิ ฯะฯ
1.8 การสารวจแะะจัดเก็บข้อมูะเพื่อการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หรื อ การใช้
ข้อมูะ จปฐ.
1.9 การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น
รู ป แบบ วิ ธี ก าร แะะการด าเนิ น การ
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว ม
ิั ด สิ น ใ จ ร่ว ม ิ ร ว จ ส อ บ ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ ปัญหา ปรึ กษาหารือ
แะกเปะี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นิามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

2

2

100

2

2

100

3

3

100

20

20

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564
ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564
ิรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ.25612564
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

2

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ

15

13

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
86.66

2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคะุมความเชื่อมโยง
ค ว า ม ส อ ด ค ะ้ อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ิ ร์ จั ง ห วั ด
ยุทธศาสิร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขิจัง หวัด ยุทธศาสิร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสิร์ชาิิ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แะะสังคมแห่งชาิิ แะะ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมื อ งเฉพาะแะะการบั ง คั บ ใช้ ผะของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นิ่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.3 การวิ เ คราะห์ ท างสั ง คม เช่ น ด้ า น
แรงงาน การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพิิ ด
เทคโนโะยี จารีิ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นิ้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูะด้าน
รายได้ ค รั ว เรื อ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ กะุ่ ม
อาชีพ กะุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพแะะ
กะุ่มิ่า ง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจแะะความ
เป็นอยูท่ ั่วไป เป็นิ้น
2.5 การวิเคราะห์สิ่ งแวดะ้ อม พื้น ที่สีเขีย ว
ธ ร ร ม ช า ิิ ิ่ า ง ๆ ท า ง ภู มิ ศ า ส ิ ร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผะิ่อสิ่งแวดะ้อมแะะการพัฒนา

2

1

50

1

1

100

2

1

50

2

2

100

2

2

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

30
ลาดั
บ

ประเด็นพิจารณา

คะแน คะแน
น
น
เต็ม
ที่ได้

2.6 ผะการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันแะะโอกาส
การพั ฒ นาในอนาคิของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผะิ่อการ
ดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)
แะะ T-Threat (อุปสรรค)
2.7 ส รุ ป ประ เด็ นปั ญหา แะ ะค วา ม
ิ้ อ งการของประชาชนเชิ ง พื้ น ที่ มี ก าร
นาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหิุของปัญหา
หรือสมมิิฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัิถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
2 . 8 ส รุ ป ผ ะ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ิ า ม
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ แะะการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น สรุ ปสถานการณ์การ
พัฒนา การิั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมิ น ผะการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัิใิ นเชิงปริมาณ
แ ะ ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ะ ข อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2.9 ผะที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผะ
ที่ได้รับ/ผะที่สาคัญ ผะกระทบ แะะสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาแะะ

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

2

2

100

2

2

100

1

1

100

1

1

100

15

13

86.66

แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 25572560

รวม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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1.4ยุทธศาสตร์
ลาดับ

3

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ยุทธศาสตร์

65

65

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100

3.1 ยุทธศาสิร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคะ้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดะ้อม
ของท้ อ งถิ่ น ประเด็ น ปัญ หาการพั ฒนาแะะแนว
ทางการพั ฒ นาที่ ส อดคะ้ อ งกั บยุ ท ธศาสิร์ ข อง
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น แะะเชื่อ มโยงหะั ก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสิร์ชาิิ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแะะสังคมแห่งชาิิ แะะ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสิร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขิจังหวัด
สอดคะ้องแะะเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดะ้อมของท้องถิ่น แะะยุทธศาสิร์จังหวัด
แะะเชื่อมโยงหะักประชารัฐ แผนยุทธศาสิร์ชาิิ
20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แะะสั ง คมแห่ ง ชาิิ
แะะ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสิร์จังหวัด
สอดคะ้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แะะสั ง คม
แห่ ง ชาิิ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสิร์ คสช. แะะนโยบายรัฐบาะ
หะักประชารัฐ แผนยุทธศาสิร์ชาิิ 20 ปี แะะ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีะักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นิ้องการจะเป็นหรือบรระุถึง
อนาคิอย่ า งชั ด เจน สอดคะ้ อ งกั บ โอกาสแะะ
ศักยภาพที่เป็นะักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น แะะสั ม พั น ธ์ กั บ โครงการพั ฒ นา
ท้องถิ่น

10

10

100

10

10

100

10

10

100

5

5

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

32
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

3.5 กะยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ิ้องทาิามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรระุ วิ สั ย ทั ศ น์
หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความชั ด เจนในสิ่ ง ที่ จ ะ
ดาเนินการให้บรระุวสิ ัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแิ่ะะประเด็นกะยุทธ์
เป้าประสงค์ของแิ่ะะประเด็นกะยุทธ์มีความ
สอดคะ้องแะะสนับสนุนิ่อกะยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น
มุง่ หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสิร์ (Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บ รระุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผะสาเร็จทางยุทธศาสิร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาใน
อนาคิ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในเรื่อ งใดเรื่อ ง
หนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเป้ า ประสงค์
ิั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย กะยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุ ท ธศาสิร์ แ ะะยุ ท ธศาสิร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานแะะ
ความเชื่อมโยงดังกะ่าว

คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม
ที่ได้
ของ
คะแนน
เต็ม
5

5

100

5

5

100

5

5

100

5

5

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม

3.9 ความเชื่อ มโยงของยุทธศาสิร์ ใ น
ภาพรวม
ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก าร
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เกิ ด ผะผะิ ิ /โครงการ
จ า ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ิ ร์ ช า ิิ 2 0 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแะะสังคมแห่งชาิิ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากะุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสิร์ ก ารพั ฒ นาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขิ
จั ง หวั ด แะะยุ ท ธศาสิร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผะผะิิ/โครงการ
ผะผะิิ/โครงการ เป็นผะผะิิที่เป็นชุด
หรื อ เป็ น โครงการที่ เ ป็ น ชุ ด กะุ่ ม หรื อ
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ะั ก ษณะเดี ย วกั น
เป็นิ้น เพื่อนาไปสู่ การจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีอย่างถูกิ้องแะะครบถ้วน

รวม

5

5

100

5

5

100

65

65

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผะการให้คะแนนโครงการของเทศบาะิาบะชีะอง รอบเมษายน 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
10
เชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
10
เชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กาหนดวัิถุประสงค์สอดคะ้องกับโครงการ
5
5.3 เป้าหมาย (ผะผะิิของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ
5
ิั้งงบประมาณได้ถูกิ้อง
5.4 โครงการมีความสอดคะ้องกับแผนยุทธศาสิร์ชาิิ 20 ปี
5
5.5 เป้าหมาย (ผะผะิิของโครงการ) มีความสอดคะ้องกับ
5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแะะสังคมแห่งชาิิ
5.6 โครงการมีความสอดคะ้องกับ Thailand 4.0
5
5.7 โครงการสอดคะ้องกับยุทธศาสิร์จังหวัด
5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
5
ประเทศชาิิมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใิ้หะักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคะ้องกับเป้าหมาย (ผะผะิิของ
5
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกิ้องิามหะักวิธีการ
5
งบประมาณ
5.11 มีการกาหนดิัวชีว้ ัด (KPI) แะะสอดคะ้องกับวัิถุประสงค์
5
แะะผะที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผะที่คาดว่าจะได้รับ สอดคะ้องกับวัิถุประสงค์
5
รวมคะแนน
100

คะแนน
ที่ได้
10
10

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
100
100

10

100

10
58
5
5
5

100
69.66
100
100
100

5
5

100
100

5
5
5

100
100
100

4

80

4

80

5

100

5
98

100
98
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พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา , การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไี ป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ , การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ , แผนงาน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยะะ 100
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายะะเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแิ่ะะประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

10

10

100

10

10

100

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสิร์
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand

(Demand Analysis)/Global Demand
แะะ Trend ปัจจัยแะะสถานการณ์การ
เปะี่ยนแปะงที่มีผะิ่อการพัฒนา อย่างน้อย
ิ้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิ จ
ด้ านสั งคม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม)

รวม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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2.3การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

2

การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปไี ปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ิัวเะขิ่าง ๆ
เพื่ อ น ามาใช้ วั ด ผะในเชิ ง ปริ ม าณ เช่ น
การวั ดจ านวนโครงการ กิจ กรรม งาน
ิ่าง ๆ ก็คือผะผะิินั่นเองว่าเป็นไปิาม
ที่ ิั้ ง เป้ า หมายเอาไว้ ห รื อ ไม่ จ านวนที่
ดาเนินการจริงิามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่
จ านวนที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ มี
จานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ิาม
หะักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ิามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้
กาหนดไว้
2.2 วิ เ คราะห์ ผ ะกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(Impact) โ ครง ก ารที่ ด าเนิ น กา รใ น
เชิงปริมาณ (Quantitative)

10

8

80

10

10

100

รวม

20

18

90

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
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2.4 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

3

การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

10

100

3.1 ก ารประ เมิ น ประ สิทธิผ ะ ข อง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
เทคนิ ค ิ่ า ง ๆ มาใช้ เ พื่ อ วั ด ว่ า ภารกิ จ
โครง การ กิ จ กรรม ง านิ่ า ง ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ิรงิ่อ ความ
ิ้องการของประชาชนหรือไม่แะะเป็นไป
ิามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการิ่าง ๆ มีสภาพหรือะักษณะ
ถูกิ้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ิามวัิถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปิาม
หะักประสิทธิผะ (Effectiveness) ผะการ
ปฏิบัิิราชการที่บรระุวัิถุประสงค์แะะ
เป้ า หมายของแผนการปฏิ บั ิิ ร าชการ
ิามที่ ไ ด้ รับ งบประมาณมาด าเนิ น การ
รวมถึ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ ส่ ว น
ราชการหรือหน่วยงาน
3.2 วิ เ คราะห์ ผ ะกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ
(Impact) โครงการที่ ด าเนิ น การในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative)

5

5

100

5

5

100

รวม

10

10

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

4

แผ นง าน แล ะยุ ทธ ศา สต ร์ ก า ร
พัฒนา
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านิ่าง ๆ มีความสอดคะ้องกับ
ยุทธศาสิร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิิิิ า่ ง ๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/DemandDemand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หะักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพนื้ ที่
ิิดิ่อกัน
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านิ่าง
ๆ ที่ สอดคะ้ องกั บการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจน หะั กประชารั ฐ แะะหะั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แะะโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษิรแะะแหะ่ง
น้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

รวม

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

10
5

8
4

100
80

5

4

80

10

8

80

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
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5.4 โครงก ารมี ค วามสอดคะ้ อ งกั บ แผ น
ยุทธศาสิร์ชาิิ 20 ปี
โครงการสอดคะ้องกับ (1) ความมั่นคง (2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาแะะเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคแะะเท่ า เที ย มกั น ทาง
สังคม (5) การสร้างการเิิบโิบนคุณภาพชีวิิที่
เป็นมิิริ่อสิ่งแวดะ้อม (6) การปรับสมดุะแะะ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผะผะิิของโครงการ) มีความ
สอดคะ้อ งกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แะะสั ง คม
แห่งชาิิ
โครงการมีความสอดคะ้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แะะสั งคมแห่ งชาิิ ฉบั บที่ 12 โดย (1) ยึ ดหะั ก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (2) ยึ ด คนเป็ น
ศู นย์ กะางการพั ฒนา (3) ยึ ดวิ สั ยทั ศน์ ภายใิ้
ยุ ทธศาสิร์ ชาิิ 20 ปี (4) ยึ ดเป้ าหมายอนาคิ
ประเทศไทย 2579 (5) ยึ ดหะั กการน าไปสู่ การ
ปฏิบัิิให้เกิดผะสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ิ่อ
ยอดไปสู่ ผ ะสั ม ฤทธิ์ ที่ เป็ น เป้ า หมายระยะยาว
ภายใิ้ แ นวทางการพั ฒ นา (1) การยกระดั บ
ศักยภาพการแข่งขันแะะการหะุดพ้นกับดักรายได้
ปานกะางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ิามช่วงวัยแะะการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การะดความเหะื่อมะ้าทาง
สังคม (4) การรองรั บการเชื่อมโยงภู มิภาคแะะ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเิิบโิทาง
เศรษฐกิจแะะสังคมอย่างเป็นมิิรกับสิ่งแวดะ้อม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5

5

100

5

5

100
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5.6 โครงการมีความสอดคะ้องกับ Thailand
4.0 โครงการมีะักษณะหรือสอดคะ้องกับ
การปรั บ เปะี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขั บ เคะื่อ นด้ ว ยนวั ิ กรรม ท าน้อ ย ได้ ม าก
เช่น (1) เปะี่ยนจากการผะิิสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัิกรรม (2) เปะี่ยนจากการ
ขั บ เคะื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ิ สาหกรรม
ไปสู่การขับเคะื่อนด้วยเทคโนโะยี ความคิด
สร้างสรรค์ แะะนวัิกรรม (3) เปะี่ยนจาก
การเน้นภาคการผะิิสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริ ก ารมากขึ้น รวมถึ ง โครงการที่ เิิม เิ็ ม
ด้ ว ย วิ ท ย า ก า ร ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
นวัิกรรม วิทยาศาสิร์ เทคโนโะยี แะะการ
วิจัยแะะพัฒนา แะ้วิ่อยอดความได้เปรียบ
เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ ช่ น ด้ า น เ ก ษ ิ ร
เทคโนโะยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯะฯ
5.7 โครงการสอดคะ้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสิร์
จั ง หวั ด โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วาม
สอดคะ้องกับห้วงระยะเวะาของแผนพัฒนา
จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้น เพื่ อ ขั บเคะื่ อ นการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคะื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่ ง ออกจากกั น ได้ นอกจากนี้ โ ครงการ
พัฒนาท้องถิ่นิ้องเป็นโครงการเชื่อมิ่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสิร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึน้ ที่เป็นปัจจุบัน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5

5

100

5

5

100
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5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริ ม สร้ า งให้ ประเทศชาิิมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ภายใิ้หะักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดาเนินการ
ภายใิ้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการ
เองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการิ่อยอดแะะ
ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนิ้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีะักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแะ้ว ด้วย
การพั ฒนาิามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง แะะ
เศรษฐกิ จพอเพียงท้ องถิ่ น (ด้ านการเกษิรแะะ
แหะ่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคะ้องกับเป้าหมาย
(ผะผะิ ิ ของโครงการ) งบประมาณโครงการ
พัฒนาจะิ้องคานึงถึงหะักสาคัญ 5 ประการใน
การจั ด ท าโครงการได้ แ ก่ (1) ความประหยั ด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิ ผะ (Effectiveness) (4) ความ
ยุิิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกิ้องิามหะัก
วิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อ
การพัฒนาิ้องให้สอดคะ้องกับโครงการถูกิ้อง
ิามหะักวิชาการทางช่าง หะักของราคากะาง
ราคากะางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนด
ราคาแะะิรวจสอบได้ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์ มี
ความคะาดเคะื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ิ่ากว่าร้อย
ะะห้ าของการนาไปิั้ ง งบประมาณรายจ่า ยใน
ข้อบัญญัิิ/เทศบัญญัิิ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

คะแนน คะแนน
เต็ม
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5

10

100

5

5

100

5

5
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5.11 มี ก ารก าหนดิั ว ชี้ วั ด (KPI) แะะ
สอดคะ้องกับวัิถุประสงค์แะะผะที่คาด
ว่าจะได้รับมี ก ารกาหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผะ
งาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บ อก
ประสิ ท ธิ ผ ะ (effectiveness) ใช้ บ อก
ประ สิ ท ธิ ภ า พ (efficiency) ได้ เช่ น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยะะ
การกาหนดอันเกิดจากผะของวัิถุประสงค์
ที่เกิดที่ส่งิ ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ)
5.12 ผะที่คาดว่าจะได้รับ สอดคะ้องกับ
วัิถุประสงค์ผะที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้จริงจากการดาเนินการิามโครงการ
พั ฒ นา ซึ่ ง สอดคะ้ อ งกั บ วั ิ ถุ ป ระสงค์
ที่ิั้งไว้ การได้ผะหรือผะที่เกิดขึ้นจะิ้อง
เท่ า กั บ วั ิ ถุ ป ระ สงค์หรือมาก กว่า
วัิถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัิถุประสงค์
ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้แะะมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงาน
ิามโครงการ (2) วั ด แะะประเมิ น ผะ
ระดับของความส าเร็ จได้ (3) ระบุสิ่ ง ที่
ิ้ อ งการด าเนิ น งานอย่ า งชั ด เจนแะะ
เฉพาะเจาะจงมากที่ สุ ด แะะสามารถ
ปฏิบัิไิ ด้ (4) เป็นเหิุเป็นผะ สอดคะ้อง
กั บความเป็ น จริ ง (5) ส่ ง ผะิ่อ การบ่ ง
บอกเวะาได้

5

5

100

5

5

100

รวม

65

65

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
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3.2 แผนงานที่ดาเนินการ
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

งบประมาณ

ดาเนินการจริง

ิามแผนพัฒนา

1

โครงการเทศบาะเคะื่อนที่เพือ่ ให้บริการ
ประชาชน

ประชาชนิาบะชีะอง ประชาชนิาบะชีะอง

2

โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสาคัญ
ของชาิิ
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างความผูกพันในองค์กร
โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
โครงการพัฒนาแะะปรับปรุงแผนที่ภาษี
แะะทะเบียนทรัพย์สนิ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพจัดเก็บ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัิิการร่วมในการ
ช่วยเหะือประชาชนของ อปท.

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

3
4
5

6

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

50,000

50,000

8,540

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

200,000

50,000

43,500

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

50,000

50,000

26,157

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง

50,000

50,000

5,750

180,000

180,000

28,933

25,000

25,000

25,000

555,000

405,000

137,880

เทศบาะิาบะโคกสูง เทศบาะิาบะโคกสูง
รวม
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2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

งบประมาณ

ดาเนินการจริง

ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

1

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพะเรือน (อปพร.)

อปพร.ิาบะชีะอง

อปพร.ิาบะชีะอง

120,000

120,000

74,868

2

โครงการป้องกันแะะะดอุบัิิเหิุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาะสาคัญ

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

100,000

100,000

100,440

220,000

(โอนเงินประมาณ
เพิ่มเิิม)
220,000
175,308

รวม
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3.แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

1
2
3
4

5

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน ะะวันหยุดราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา(โครงการขยะทองของน้องหนู)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดซื้ออาหารกะางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเะ็ก)
โครงการจัดงานสัปดาห์วนั เด็กแห่งชาิิ
ประจาปี 2561

ดาเนินการจริง

เด็กแะะเยาวชน
ในพืน้ ที่ิาบะชีะอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเะ็ก

เด็กแะะเยาวชน
ในพืน้ ที่ิาบะชีะอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเะ็ก

เครือข่ายสถานศึกษา
ในพืน้ ที่ิาบะชีะอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเะ็ก

เครือข่ายสถานศึกษา
ในพืน้ ที่ิาบะชีะอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเะ็ก

โรงเรียนในพืน้ ที่ิาบะชีะอง โรงเรียนในพืน้ ที่ิาบะชีะอง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

20,000

19,320

19,320

166,600

166,600

166,600

20,000

20,000

20,000

480,200

469,400

469,400

15,000

15,000

14,618
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

6
7
8

9

อุดหนุนเครือข่ายสถานศึกษาชีะองโครงการ
แข่งกีฬาเยาวชนเฉะิมพระเกียริิฯ
อุดหนุนโครงการสาหรับการสนับสนุน
อาหารกะางวันให้แก่โรงเรียน
อุดหนุนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาชีะอง
โครงการนานักเรียนสู่แหะ่งเรียนรู้ทาง
ดาราศาสิร์
อุดหนุนโรงเรียนชีะองวิทยาิามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ

งบประมาณ

ดาเนินการจริง

เครือข่ายสถานศึกษา
ชีะอง
เครือข่ายสถานศึกษา
ชีะอง
เครือข่ายสถานศึกษา
ชีะอง

เครือข่ายสถานศึกษา
ชีะอง
เครือข่ายสถานศึกษา
ชีะอง
เครือข่ายสถานศึกษา
ชีะอง

โรงเรียนชีะองวิทยา

โรงเรียนชีะองวิทยา
รวม

ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

60,000

60,000

60,000

2,028,000

2,028,000

2,028,000

60,000

60,000

60,000

30,000

30,000

30,000

2,879,800

2,868,320

2,867,938
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4.แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

1
2
3
4

โครงการป้องกันแะะควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/
คุมกาเนิดสุนัขแะะแมว
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคิิดิ่อ แก้ไข
ปัญหาโรคิิดิ่อ
โครงการให้ความรูก้ ารจัดการขยะมูะฝอย
สิ่งปฏิกูะ แะะน้าเสีย
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น โครงการ
ิามพระราชดาริด้านสาธารณสุข

งบประมาณ

ดาเนินการจริง

ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

สุนัขแะะแมว
ในพืน้ ที่ิาบะชีะอง

สุนัขแะะแมว
ในพืน้ ที่ิาบะชีะอง

100,000

100,000

65,979

ประชาชน ในิาบะชีะอง

ประชาชน ในิาบะชีะอง

100,000

100,000

99,000

ประชาชน ในิาบะชีะอง

ประชาชน ในิาบะชีะอง

100,000

100,000

52,900

ประชาชน ในิาบะชีะอง

ประชาชน ในิาบะชีะอง

340,000

340,000

340,000

640,000

640,000

557,879

รวม
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5.แผนงานสวัสดิการแะะสังคมสงเคราะห์
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

1

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุแะะสืบสาน
ประเพณีนาสู่แนวทางการดาเนินชีวิิแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนิาบะชีะอง

ประชาชนิาบะชีะอง

150,000

11,750

11,750

2

โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนิาบะชีะอง
(โครงการเชื่อมรัก สานสัมพันธ์ ฯ)

ประชาชนิาบะชีะอง

ประชาชนิาบะชีะอง

30,000

30,000

25,751

3

โครงการเสริมสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้

ประชาชนิาบะชีะอง

ประชาชนิาบะชีะอง
รวม

70,000
250,000

70,000
111,750

68,630
106,131
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6.แผนงานเคหะแะะชุมชน
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อุดหนุนไฟฟ้าบ้านชีะอง ม.1 ซอย น.ส.แอน
อุดหนุนไฟฟ้าบ้านชีะอง ม.1 ซอยนางประนอม
อุดหนุนไฟฟ้าบ้านกุดเหม่ง ม.2 ซอยนางทองแดง
อุดหนุนไฟฟ้าบ้านกุดเหม่ง ม.2 ซอยนายสมพงษ์
อุดหนุนไฟฟ้าบ้านกุดเหม่ง ม.2 ซอยนายเจ็ก
อุดหนุนไฟฟ้าบ้านกุดเหม่ง ม.2 ซอย น.ส.นอม
ขยายเขิไฟฟ้าแสงจันทร์ บ้านหัวหนอง ม.6
อุดหนุนไฟฟ้าบ้านท่าขามแป ม.9 ซอยนายนิสนั ิ์
ขยายเขิไฟฟ้าแสงจันทร์บา้ นหนองบัวขาว ม.17
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ทีิ่ าบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง

ดาเนินการจริง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

122,110
108,160
55,429
101,263
81,420
138,617
272,821
55,265
500,000
300,000

122,110
108,160
55,429
101,263
81,420
138,617
272,821
55,265
159,237
158,508

ดาเนินการจริง

104,917.51
97,958.06
51,367.80
95,962.88
75,310.49
122,212.84
272,820.03
53,068.07
136,391.96
153,010

-ซอยบ้านนางทองแย้ม เกิดชีะอง ม.17 บ.หนองบัวขาว
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

11
12

13

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ะ. (สายศาะปู่ิาถึง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
วัดบุ่งสาวดาะ) บ้านโนนหว้านไพะ ม.4
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ะ. บ้านกุดเหม่ง ม.2 พืน้ ที่ิาบะชีะอง
- สายที่ 1 (สายบ้านนายเบา ศรีพะ)
- สายที่ 2 สายปูิ่ าถึงบ้านายบุญร่วม กองชัย
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ะ. บ้านหัวหนอง ม.6 พืน้ ที่ิาบะชีะอง

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

3,960,000

500,000

499,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

3,500,000

458,100

457,100

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

473,600

366,100

365,100

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

380,000

379,800

379,000

- สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีิเสริมเหะ็ก
(สายบ้านนายเะียว
- สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีิเสริมเหะ็ก
(สายบ้านนายวานิช)

14

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า(ค.ส.ะ)รูปิัวยู
(สายบ้านนายวีระ-นานางสุดใจ) ม.12

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

15
16

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า(ค.ส.ะ)รูปิัวยู
(สายหน้าวัด-ศาะากะางบ้าน) ม.2
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า(ค.ส.ะ)รูปิัวยู
บ้านโสกน้าขาว ม.15
- สายที่ 1 สายบ้านนายจักรินทร์ ถึง
บ้านนายสมบูรณ์

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

360,000

139,700

139,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

500,000

456,400

450,000

โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับพร้อมะง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง
ะูกรังผิวจราจร บ้านหัวหนอง ม.14
สายที่ 1 นานายพรวน ชาวบัวขาว ถึง
นานายิือ้ จงกะนี
สายที่ 2 นา น.ส.ทองคูณ งาคม ถึง
นานายเชียร ศรีบัวพันธุ์
สายที่ 3 นานายิือ้ จงกะนีถงึ นานางปัทมาพร
ถนอมสัิย์

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

500,000

500,000

495,000

-สายที่ 2 สายบ้านนายเบย
-สายที่ 3 สายบ้านนางบุปผา – สระโสก
17
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

18

โครงการปรับปรุงถนนะาดยาง
(สายบ้านกุดเหม่ง-บ้านหนองสระ) ม.2

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

3,500,000

337,800

283,000

19

โครงการะงะูกรังผิวจราจร บ้านหนองคะ้า ม.10

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

300,000

229,200

225,200

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

300,000

242,000

227,500

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

1,000,000

272,100

268,100

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

350,000

341,900

336,900

- สายที่ 1 ถนนคันคู ถึง ฝายน้าะ้น
20
21

22

-สายที่ 2 บ้านนายสมัย ประยูรพรหม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
สานักงานเทศบาะิาบะชีะอง หมู่ที่ 2

โครงการะงะูกรังผิวจราจร
(จากหนองบัวขาว – ะาห้วยสงแก)
บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีิเสริมเหะ็ก
(สายหน้าโรงเรียน ถึง บ้านนายพรมมี)
บ้านชีะอง หมู่ 16
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

23

24

25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีิเสริมเหะ็ก
(สาย รพ.สิ.ชีะอง ถึง หน้าโรงเรียนหนอง
สระ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีิเสริมเหะ็ก
(สายบ้านนางบุญเฮียง จิิรบันเทิง ถึง
สระหะวง) บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีิเสริมเหะ็ก
บ้านโป่งเกิ หมู่ 7

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

300,000

227,000

222,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

400,000

393,900

388,900

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

598,400

499,800

496,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

450,000

420,785

415,000

สายที่ 1 สายบ้านนางสุพิน แอ้นชัยภูม)ิ
สายที่ 2 สายบ้านนางสังวาะ
สายที่ 3 บ้านนางบัวะา - ถนนสายบ้านโป่งเกิุ

26

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม
ะงะูกรังผิวจราจร บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
-สายนานายบุญเกิดถึงศูนย์ปฏิบัิิธรรม
-สายนานายอาคา โค้งนอกถึงนานายบุญเหะือ
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

27

28

29
30
31

โครงการก่อสร้างถนน คสะ.รหัสทางหะวง
ท้องถิ่น ชย.ถ.10-019 สาย บ.โนนหว้านไพะบ้านปึก
โครงการก่อสร้างถนนะาดยางแอสฟัะท์ิิกคอ
นกรีิ รหัสทางหะวงท้องถิ่น ชย.ถ.10-010
สายบ้านหนองบัวขาว-บ้านใหม่พัฒนา
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้ น แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 3,11
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้ นแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ ที่ิั้งอ่างเก็บน้าหนองโง้ง ม.4
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผะิิน้าประปา
หมู่บา้ นแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.11

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

3,960,000

2,290,000

2,290,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

14,400,000

5,500,000

5,500,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

4,000,000

2,162,101

2,162,101

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ทีิ่ าบะชีะอง

4,000,000

2,307,765

2,307,765

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

2,500,000

1,590,000

1,590,000
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

32
33
34
35
36

โครงการก่อสร้างถนน คสะ.
(สายศาะา SML-บ้านนายสง่า ) ม.2
โครงการขุดะอกคะองดินเหมืองวังกาบ ม.3
โครงการะงะูกรังผิวจราจรรอบะาห้วย
หนองอ้อ ม.4
โครงการก่อสร้างถนน คสะ.
(สายคุ้มแนวหน้าชาวประชา) ม.5
โครงการก่อสร้างถนน คสะ. ม.6

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

327,500

326,500

326,500

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
พืน้ ที่ิาบะชีะอง

13,000
150,000

12,500
148,500

12,500
148,500

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

131,400

129,500

129,500

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

474,600

471,000

471,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

150,300

148,000

148,000

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

107,700

107,000

107,000

สายที1่ สายปากทางเข้าหมู่บา้ น
สายที่ 2 สายหน้าวัดถึงบ้านนายบุญกว้าง
ศรีชมชื่น
37
38

โครงการก่อสร้างถนน คสะ.
(สายบ้านนายสมอ -บ้านนายพร้อม) ม.8
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสะ.
รูปิัวยู (สายนางใย-นายสอน)ม.15
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ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

39
40
41

โครงการขุดะอกคะองดิน เหมืองวังิาหะุบ พืน้ ที่ิาบะชีะอง
ม.16 บ้านชีะอง
โครงการก่อสร้างถนน คสะ.ม.16 จานวน 5 พืน้ ที่ิาบะชีะอง
สาย บ้านชีะอง
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมะง พืน้ ที่ิาบะชีะอง
ะูกรังผิวจราจร(สายนานายกุหะาบ-นาย
พัน) ม.17 บ.หนองบัวขาว

งบประมาณ

ดาเนินการจริง

ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

130,000

128,500

128,500

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

366,500

365,500

365,500

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

349,000

347,500

347,500

รวม

36,707,085

ดาเนินการจริง

23,051,781 22,844,257.64

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

1

โครงการป้องกัน/แก้ไข/ปราบปรามยาเสพ พืน้ ที่ิาบะชีะอง
ิิดแะะกิจกรรมการบาบัดฟื้นฟูผิู้ ิด/ผูเ้ สพฯ

งบประมาณ

ดาเนินการจริง

ิามแผนพัฒนา ิามเทศบัญญัิิ
50,000
1,300

พืน้ ที่ิาบะชีะอง
รวม

50,000

1,300

ดาเนินการจริง

1,300
1,300
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8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแะะนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

1

โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก
ศาะเจ้าพ่อพระยาแะ

2

โครงการสืบสารประเพณีวันเข้าพรรษา

3

อนุรักษ์แะะสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น

อนุรักษ์แะะสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น
โครงการสืบสารประเพณีวันะอยกระทง อนุรักษ์แะะสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น

ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

อนุรักษ์แะะสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น

100,000

60,000

51,569

อนุรักษ์แะะสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น
อนุรักษ์แะะสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น
รวม

100,000

30,000

12,471

100,000

30,000

6,219

300,000

120,000

70,259
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9.แผนงานการเกษิร
ลาดับ

1
2
3

โครงการ

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาิิแะะสิ่งแวดะ้อม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แะะเพิ่มพื้นที่
สีเขียว

โครงการบรูณาการพัฒนาหมูบ่ ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิิ
คนชัยภูมิ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ิามแผนพัฒนา
เยาวชนในพื้นที่ิาบะชีะอง

ดาเนินการจริง
เยาวชนในพื้นที่ิาบะชีะอง

สานักงานเทศบาิาบะชีะอง

สานักงานเทศบาิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

พืน้ ที่ิาบะชีะอง

รวม

ิามแผนพัฒนา

ิามเทศบัญญัิิ

ดาเนินการจริง

100,000

70,000

24,025

200,000

15,000

8,535

50,000

15,000

12,200

350,000

100,000

44,760

10.แผนงานงบกะาง
ลาดับ

1
2
3

โครงการ

เบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ิามแผนพัฒนา

ดาเนินการจริง

ผู้สูงอายุิาบะชีะอง
คนพิการิาบะชีะอง
ผู้ป่วยเอดส์ิาบะชีะอง

ผู้สูงอายุิาบะชีะอง
คนพิการิาบะชีะอง
ผู้ป่วยเอดส์ิาบะชีะอง

งบประมาณ
ิามแผนพัฒนา

รวม

35,980,800
14,840,400
648,000
51,469,200

ิามเทศบัญญัิิ

15,214,800
7,948,800
156,000
23,319,600

ดาเนินการจริง

14,877,700
6,860,800
117,500
21,856,600
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ในการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาของเทศบาะ คณะกรรมการิิดิามแะะ
ประเมินผะแผนพัฒนาเทศบาะิาบะชีะอง ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการ
ิิดิามแะะประเมินผะ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูะแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผะิ่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูะดังกะ่าวเป็น ได้ทั้งข้อมูะเชิงปริมาณ แะะข้อมูะเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นแะะสาคัญ
ในการนามาหาค่าแะะผะของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพ
แผน แบบิิดิามแะะประเมินผะโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคะ้องของยุทธศาสิร์แะะ
โครงการ แบบิัวบ่งชี้ของการปฏิบั ิิงาน แบบบันทึกข้อมูะ แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิิิ แะะการหาผะสัมฤทธิ์โดยรูปแบบิ่างๆ ที่สอดคะ้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาของเทศบาะิาบะชีะอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่ า ง 1 ิุะาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง 31 มีน าคม พ.ศ.2561) คื อการ
ประเมิน ผะ ในเชิ งปริ ม าณ โดยใช้ แ บบการิิด ิามแะะประเมิ ะ ผะแบบิัว บ่ ง ชี้ก ารปฏิบั ิิ ง าน
(Performance Indicators) ดังนี้
1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็ นเครื่องมือที่ใ ช้ วั ดผะการปฏิบัิิงานหรือ ประเมินผะการดาเนินงานในด้านิ่างๆ
ซึ่งสามารถแสดงผะการวัดหรือประเมินผะการวัดในรูปข้อมูะเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิท ธิผะในการปฏิบัิิงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใ ช้ในการิิดิามแะะประเมินผะในการ
พัฒนากิจกรรม โครงการ ิะอดจนกะยุทธ์/แผนงาน ซึ่งิัวบ่งชี้การปฏิบัิิงานจะเป็นการรวบรวม
ข้ อ มู ะ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น้ าเข้ า (Input) กระบวนการ (processes) ผะผะิ ิ (output) แะะผะกระทบ
(impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น ิะอดจนใช้เป็นข้อมูะในการปรับปรุงการ
ทางานิ่อไปเงื่อนไขสาคัญของิัวแบบบ่งชี้การปฏิบัิิก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key
stakeholders) ในการกาหนดิัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ิะอดจนการใช้ิัว
บ่งชี้เหะ่านั้นในการดาเนินการช่วยในการิัดสินใจได้ิ่อไป การใช้ิัวบ่งชี้การปฏิบัิิงานจะเริ่ม จาการ
กาหนดเป้าหมายในการปฏิบัิิแะะแนวทางการประเมินความสาเร็จิามิัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบาง
แผนงานอาจมีการกาหนดระบบเิือนภัยะ่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพะาด
จากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปิามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมิ นแนวะึก (in
– depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายะะเอียดของข้อมูะที่จาเป็น
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2. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
2.1 ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สาเร็จหรือไม
สาเร็จเพราะเหิุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
2.2 สามารถคาดการณะวงหนาได้วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ิอไปในอนาคิผูที่ควบคุมดูแะกิจกรรม
เหะานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันิอ เหิุการณ หรือแมวาเหิุการณจะสิ้นสุดแะวก็
ิาม ผะการประเมินิัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัิิงานในอนาคิ เพื่อใหการ
ปฏิบัิิงานิอไปประสบผะสาเร็จิามวัิถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ แะะประสิทธิผะ
2.3 เพื่อนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัิิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดขี นึ้
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผะในการทางานแะะใชเปนเกณฑพิจารณา
ในการจัดสรรเงินรางวัะ (Bonus) แกขาราชการแะะะูกจางของสวนราชการิางๆ โดยคาดหวังวาจะ
เปนเครื่องมือกระิุนใหขาราชการทางานอยางมีประสิทธิภาพ แะะมีผะิอบแทนที่เปนธรรม
3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
3.2 เพื่อให้ทราบถึงผะการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัิิ
3.3 เพื่อให้ทราบถึงผะกระทบของการดาเนินโครงการ
4. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
4.1 กาหนดิัวบ่งชีก้ ารปฏิบัิิงาน
4.2 กาหนดเกณฑ์การประเมินิัวบ่งชี้
4.3 ดาเนินการประเมินิามิัวบ่งชี้
4.4 สรุปผะการประเมินิามิัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 4
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องด้วยการิิดิามแะะประเมินผะโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน
พัฒนาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น ดั งนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นิ้องมีองค์กรที่ท า
หน้าที่ิดิ ิามแะะประเมินผะการพัฒนา
สาหรับการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแะะประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 38 ได้กาหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบจากหะายฝ่ายบริหาร ผู้แทนฝ่ายสภาท้องถิ่น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่
สภาท้องถิ่นคัดเะือก ซึ่งคณะกรรมการมาจากหะายหน่วยงาน หะายฝ่ายนี้จะทาให้การิิดิามแะะ
ประเมินผะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แะะผะของการประเมินสามารถวัดผะบรระุแะะวัดความสาเร็จ
ของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัิิงานของโครงการได้อย่างแท้จริง แะะิาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้ อ ๑๓(๓) รายงานผะแะะเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการิิ ด ิามแะะประเมิ น ผะ
แผนพัฒนาิ่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอิ่อสภาท้องถิ่นแะะคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผะการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแิ่วันรายงานผะแะะเสนอความเห็นดังกะ่าวแะะิ้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวะาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีะะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผล
จุดมุง่ หมายสาคัญของการประเมินผะแผนยุทธศาสิร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนไป
ปฏิ บั ิิ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เพี ย งใด แะะได้ ผ ะเป็ น อย่ า งไรเพื่ อ ที่ จ ะสามารถวั ด ความสั ม ฤทธิ์ ผ ะของแผน
ยุทธศาสิร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นิ้องประเมินผะการปฏิบัิิในแิ่ะะแนวทางการพัฒนาก่อน
เพื่อไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสิร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด
บรระุวัิถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนแะะิอบสนองิ่อวิสัยทัศน์หรือไม่
ดังนัน้ ในขั้นิ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงิ้องิิดิามประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีให้
ได้ขอ้ มูะ ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผะการปฏิบัิิจริงที่เกิดขึ้น
การิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ของเทศบาะิาบะชีะองนั้น ได้มีการประชุม
เพื่ อ คั ด เะื อ กคณะกรรมการิิ ิ ามแะะประเมิ น ผะแผนพั ฒ นาิ าบะ ิะอดจนได้ มี ก ารแิ่ ง ิั้ ง
คณะกรรมการิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนา ฯ ิามคาสั่งเทศบาะิาบะชีะองแนบท้ายคาสั่งนี้
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สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลอง
จากการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อิิดิามแะะประเมินผะแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561 -2564) แะะฉบับเพิ่มเิิมแก้ไข ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561 ผะปรากฏว่า
-ในแผนงานเคหะแะะชุมชน ผะการดาเนินงานเกิดประโยชน์ิ่อชุมชนทาให้การคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว ด าเนินการถูก ิ้องิามแบบแปะนที่กาหนดไว้ แะะในแผนงานอื่น ๆ งาน
โครงการ/กิจกรรมิ่าง ๆ ดาเนินการได้ิามวัิถุประสงค์
-มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นแะะหน่วยงานิ่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมิัดสินใจ แะะร่วมการดาเนินงาน
-มีการประชาสัมพันธ์ผะการดาเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูะข่าวสารสามารถิรวจสอบได้
-ผะการดาเนินงานสามารถดาเนินงานิามโครงการได้สาเร็จ
-ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอยู่ในระดับดี
-ความเป็นประโยชน์ิ่อชุมชนอยู่ในระดับดี
-ประชาชนมีความพึงพอใจิ่อโครงการอยู่ในระดับดี

