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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
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ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
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ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
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แผนพัฒนาเทศบาลตาบลชีลอง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชีลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
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พัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
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ส่วนที่ 1 บทนา
-------

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกั นอย่ างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ บริหารท้องถิ่ น
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลชีลอง (อื่น ๆ ถ้ามี)
สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตาบล
ชีลองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัย หรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตาบลชีลองตรวจสอบดูว่ า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รั บปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการด าเนิ น งาน ตรวจสอบดู ว่ าได้ ผ ลตรงตามเปูา หมายที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ เ พี ย งใด
มีปั ญ หาอุ ป สรรคอะไรบ้ า ง ทั้ง ในด้ านการจัด ท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น การด าเนิ นการตามแผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทา
ให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลั ด องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น ผู้บ ริหารระดับ หัวหน้าสานัก /ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้ องการและความพึงพอใจของประชาชน
เทศบาลตาบลชีลอง
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บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมี
ความสุ ขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เ ป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ
เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการ
และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ
ถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พั นธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตาบลชีลอง ให้เ กิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน
โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตงั้ ไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการ
ตามโครงการเพื่อ การพั ฒนาท้อ งนั้น ว่ ามี ปั ญ หาใดควรปรับ ปรุง เพื่อ การบรรลุ เ ปู า หมาย ติ ดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิ จ ตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพ
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ เร่งรัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลชีลอง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จา่ ยงบประมาณของเทศบาลตาบลชีลอง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานทุกระดับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลชีลองหรือ
สังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3)
ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่ว นการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองต้อ ง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตาบลชีลอง
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2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลต าบลชี ลอง
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีก ารสาหรับ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลองดังนี้
2.1 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตการติ ด ตามและประเมิ น ผล การติ ด ตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่
จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ
กาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ ใช้ผลการ
ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการ
คืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจ
ใช้วธิ ีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธี การวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม
จนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชีว้ ัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลชีลอง
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2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตาบลชีลองในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขี ย นเป็ น รายงานเชิง เทคนิ ค ซึ่ งประกอบด้ว ยก็ ไ ด้ ความเป็ นมาของโครงการที่ จะติ ด ตามโดยสรุ ป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลองต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ ผู้บ ริหารท้องถิ่ น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชี ลอง
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุ ป
ซึ่ งอาจกระท าโดยตรงหรือ เสนอรายงานตามสายบัง คั บ บั ญ ชาก็ ไ ด้ ต ามความเหมาะสมต่ อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลองมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลองโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ขั้นตอนการรายงานผล
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

เสนอ

ธันวาคม

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนในตาบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาลตาบลชีลองใช้ใ นการเก็ บ ข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือ โดยการสร้ า งเครื่อ งการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ นได้ แ ก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตาบลชีลองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้น หรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองกาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
ชีลองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลสรุปภาพรวมที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึน้ มีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลชีลอง
1.3ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในเทศบาลตาบลชีลองมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เ ป็นโครงการในรอบ 4 ปี วั ดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ ที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลชีลองทั้งในระดับ หมู่บ้านและระดับ ตาบล เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองกาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและ
ประเมิ นผลแผนพั ฒ นามีเ ปูาหมายเพื่อ มุ่งตอบปัญ หาการติ ดตามและประเมิ นผลได้ อย่างตรงประเด็ น
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็น ข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตาบลชีลองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวั ด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนอง
ตะกู หมูท่ ี่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจาปี (จะใช้
การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อง ผู้ไ ด้รับ ผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับ ใด
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ
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(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มพี ิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลชีลองใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลชีลองมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มสี ่วนได้เสียในเทศบาลตาบลชีลอง
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลชีลอง/เทศบาลตาบลชีลอง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาลตาบลชีลองจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศ
ทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เ อกสาร ซึ่ง เป็นเอกสารที่เ กี่ย วข้องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนา ปัญ หาความ
ต้องการของประชาชนในท้ องถิ่ น สาเหตุของปัญ หา แนวทางการแก้ไ ขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมายกลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลชีลอง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นและการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรั พยากรต่ าง ๆ เกิดความประหยั ด คุ้ มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทา
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูม้ ีสว่ นได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉั ย สั่ งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดและผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตาบลชีลองสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ ได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตาบลชีลองแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายของเทศบาลตาบล
ชีลองเกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตาบลชีลอง
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลาย
ด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทาง
สังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและความเป็นเมือง
5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปี ระสิทธิภาพ
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2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของ
ตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและขจัดการทุจริตในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา
จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ 2556
และเป็นกรอบ ในการจัดทางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของ
การทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดาเนินการ
รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้
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วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3) การลดรายจ่าย
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนว
ทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
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4. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย เพือ่ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู อาจารย์
4) ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผูใ้ หญ่
9) มีสติ รูต้ ัว รูค้ ิด รูท้ า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรูจ้ ักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคมุ้ กันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่าหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
5. นโยบายของรัฐบาล
5.1 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและ
ไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูอง
แผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพั ฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง
และยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วม
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและขั บเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลัง
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ของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือด
เนือ้ ชาติเชือ้ ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มธี รรมาภิบาล และการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5.3 ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
1) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต
ผูค้ ้าผูม้ ีอทิ ธิพล และผูป้ ระพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุก
หน่วยดาเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
1.2) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้ง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละ
ละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
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1.3) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิ ดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
1.4) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็น
คนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกัน
ปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณา
การและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสูก้ ับยาเสพติด
2) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัตติ ามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
2.1) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิด หรื อน่ าจะเกิ ดสม่าเสมอกระบวนการขั้ นตอนใดที่ น่า จะเกิ ดการทุ จ ริ ต ตาแหน่ ง หรื อ ตัวเจ้า หน้ าที่ ที่
รับผิดชอบและวิธกี ารกระทาผิด
2.2) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
2.3) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สกึ ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์
2.4) ส ารวจและจั ด ท าข้ อมู ล การกระท าผิ ด ที่ เ ห็ น เป็ นที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทัง้ ระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2.5) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซือ้ จัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี
2.6) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระทา
ผิดตามอานาจหน้า ที่ ข องหน่วยงานนั้ นและยัง อยู่ร ะหว่า งการสอบสวนให้นาแนวทางดั ง กล่า วมาจั ดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แผนพั ฒนากลุ่มจังหวั ด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัย ภูมิ บุรีรัม ย์
สุรินทร์) ได้จักท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีก ารพัฒนาทุก ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง 4 จังหวัด ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ก ารรวบรวมและจั ด ท าข้อ มูล การประเมิน ศัก ยภาพของกลุ่มจั งหวั ด การก าหนดตาแหน่ง ทาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ
จากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
1) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
3) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย
ชายแดน
4) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนว
ทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565 ได้นาข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญซึ่ง
เป็นข้อมูลสภาพทั่วไปในหลายด้าน โดยมีข้อมูลบ่งชี้ที่สาคัญ ผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิ จ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์อาเซียน ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดของ สศช.และการประเมิน
สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา โอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด เมื่อนาข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมแล้ว จึงได้มีการจัด
ประชุม หัว หน้ าส่ ว นราชการประจาจั งหวัด ทั้ งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าคในจัง หวั ดชัย ภูมิ ส่ วนท้อ งถิ่ น
องค์กรภาคเอกชน ชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และได้มีความ
คิดเห็นร่วมกันในการกาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย และ
กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ดังนี้
1. ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ
1.1 เป็นฐานการผลิตและศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน
1.2 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มชี ื่อเสียง
1.3 เป็นเมืองแห่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
1.4 เป็นเมืองที่สังคมมีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัย
2. วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ
“เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”
3. พันธกิจ
3.1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค
3.2 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3.4 พัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าประสงค์รวม
4.1 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม
4.2 สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน
4.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการพัฒนา
4.4 ประชาชนดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย
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5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)
5.1 อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึน้
5.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร
5.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม
5.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
5.5 รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
5.6 จานวนชุมชนที่ดาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.7 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง
5.8 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึน้
5.9 ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับเพิ่มขึ้น
5.10 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
5.11 ร้อยละผูอ้ ยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
5.12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ปุาไม้ในจังหวัดลดลง
5.13 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึน้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลอง
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
“บ้านเมืองน่าอยู่ มีความรูท้ ันสมัย ปลอดภัยจากมลพิษ เศรษฐกิจดี”
พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความเอือ้ อาทรต่อกัน ไม่คอร์รัปชัน มีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดและผู้มี
อิทธิพล ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญมีส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทุกขั้นตอน
เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตแลประพฤติมิชอบในสังคมไทย
2.จัดให้มีการบารุงรักษาและปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.เตรียมหมูบ่ ้าน ชุมชน ให้พร้อมรองรับความเจริญเติบโตในเขตเทศบาลและสังคมเมืองและ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การเป็นประตูเมืองชัยภูมิ
4.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทั่วถึงในภาคบังคับ และพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.จัดทาโครงการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
6.บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7.พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถเกื้อกูลสมาชิกในกลุ่ม
และแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
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8.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนจนรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเครือข่ายชุมชมเพื่อนาไปสู่การพึ่งตนเอง
2.2 ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักปลัดและกองช่าง
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาด้านการก่อสร้าง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ฝาย ฯลฯ
1.2 ขยายประปา ไฟฟูา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 พัฒนาระบบการจราจร ระบบการขนส่งสินค้าการเกษตร
1.4 พัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค การบริหารจัดการน้า และชลประทานเพื่อใช้นาในการเกษตร
้
1.5 ระบบการวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด และ กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม
2.2 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
2.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2.4 เสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน ชุมชน การกระตุน้ ให้มกี ารดาเนินงานปูองกันอุบัติภัยอย่างบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุจากการจราจร
2.5 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคอย่างมีส่วนร่วมจากประชาชน
2.6 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2.8 ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการการปกปูองสิทธิมนุษยชน เช่น การปูองกันปราบปราม
การค้ามนุษย์
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด กองคลัง และ กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มรายได้ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางการดาเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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3.3 ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
3.4 ส่งเสริมและจัดสรรเงินกองทุนหมุนเวียนให้เติบโตและมีประสิทธิภาพ
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด และ กองสาธารณสุขฯ
แนวทางการพัฒนา
4.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 บาบัดและกาจัดขยะ/จัดระบบบาบัดน้าเสีย
4.3 การจัดให้มสี ถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.4 ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน
4.5 ปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.6 การส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักปลัด และ กองคลัง
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลกับประชาชน
5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5.3 พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้รวมทั้งการจัดกิจกรรมพาณิชย์
ของเทศบาล
5.4 จัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ในสานักงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
5.5 ปฏิรูประบบงานให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และพอใจ
5.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน
5.7 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
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2.3 เป้าประสงค์
1.ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง
2.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
4.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยให้ความรู้ในการปูองกันและไขปัญหาสุขภาพ
5.ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนและการได้รับสิทธิ
สวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง
6.ชุมชนได้รับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
8.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีสว่ นร่วมอย่างยั่งยืน
2.4 ตัวชี้วัด
1.ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
4.ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยให้ความรู้ในการปูองกันและไขปัญหาสุขภาพ
5.ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนและการได้รับสิทธิ
สวัสดิการ จากภาครัฐอย่างทั่วถึง
6.ชุมชนได้รับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
8. ชุมชน มีทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
2.5 กลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
2.พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้าและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน
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4.ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด
5.ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาบทบาทของผูน้ าชุมชน ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดอ้ ยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
6.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
7.ดาเนินการโครงการเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง
8.พั ฒนาฟื้ นฟู และส่ง เสริม กิ จ กรรมด้านศาสนา ศิ ลปวั ฒนธรรมและประเพณี ของชุ มชนใน
ท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สบื สานต่อและเชื่อมโยงสูก่ ิจกรรมการท่องเที่ยว
9.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
และสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้
10.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
11.ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ
สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร
12.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทา
ระบบกาจัดขยะรวมและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2.ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
3.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
4.การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมประเพณีศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
6.การกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล มลภาวะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
7.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดแี ละมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
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2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวนโครงการ จานวนเงิน

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

51

29,990,000

2. ด้านคุณภาพชีวติ และสังคม
3. ด้านเศรษฐกิจ

42
9

44,237,500
1,250,000

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9

7,320,000

5. ด้านการบริหารจัดการและปกครอง

14

4,495,000

125

86,142,500

รวม

ดาเนินการจริง
จานวนโครงการ
ร้อยละ

30
25
2
5
62

58.82
59.52
22.22
35.71
49.60

2.2 แนวทางการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้ถกู ต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมงั่ คง มัง่ คั่ง
ยัง่ ยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชีว้ ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบือ้ งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม8t
พิจารณา
1. การสรุป เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
สถานการณ์ วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
การพัฒนา ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวน
2. การ
ประเมินผล โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้
หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการ
การนา
แผนพัฒนา ได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นไป ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ
ปฏิบัติใน
(Qualitative)
เชิงปริมาณ
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคๆ มาใช้
3. การ
ประเมินผล เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
การนา
แผนพัฒนา หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ท้องถิ่นไป ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ
ปฏิบัติใน
แผนปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
เชิงคุณภาพ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative)
4. แผนงาน 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตติ า่ งๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
และ
ยุทธศาสตร์ ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
การพัฒนา Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน
ที่ได้

10

10

10

10
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การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้วา่ จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
สอดคล้องกับ
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
โครงการ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปูาหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
(ผลผลิตของโครงการ) ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
มีความชัดเจนนาไปสู่ กลุ่มเปูาหมาย พืน้ ที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
การตัง้ งบประมาณได้ ว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
ถูกต้อง
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลง
ไปว่าใครคือกลุม่ เปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เปูาหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(ผลผลิตของโครงการ) 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
มีความสอดคล้องกับ พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสูป่ ฏิบัตใิ ห้เกิดผลสัมฤทธิ์
และสังคมแห่งชาติ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน
เต็ม

60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนน
ที่ได้
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เต็ม
ที่ได้
5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
(5)
5
สอดคล้อง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลีย่ นจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สนิ ค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(5)
5
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์จงั หวัด เสมือนหนึง่ การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ ไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึน้ เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พน้ื ฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(5)
5
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้าง โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ให้ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการใน
(5)
5
ความสอดคล้องกับ การจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
เปูาหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)
ของโครงการ)
ความยุตธิ รรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (5)
5
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลั กของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
หลักวิธีการ
ความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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ประเด็น
การพิจารณา
5.11 มีการกาหนด
ตัวชีว้ ัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
(5)
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ
การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(5)
พัฒนาซึ่ง สอดคล้อ งกับวั ต ถุป ระสงค์ ที่ตั้ง ไว้ การได้ผ ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (2) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
100
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
----------------3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

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) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด คือ 20 และ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน ในภาพรวมทั้งหมด
2) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่าสุด คือ 13 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 86.66 ในภาพรวมทั้งหมด
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

1

ข้อมู ลสภาพทั่ วไปและข้อมู ลพื้น ฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

20

100

ตรวจสอบได้จากแผนท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/
ปุ า ไม้ ฯลฯ ด้ า นการเมื อ ง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บด้ า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่ น เขตการปกครอง การ
เลื อ กตั้ ง ฯลฯ ประชากร เช่ น ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุ
และจานวนประชากร ฯลฯ
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ท้ อ ง ถิ่ น ( ด้ า น
การเกษตรและแหล่งน้า)
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศาสนา ประเพณี
วั ฒ น ธรร ม เ ช่ น การ นั บ ถื อศา สน า
ประเพณี แ ละงานประจ าปี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

3

3

100

ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

2

2

100

ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

2

2

100

ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

2

2

100

ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

2

2

100

ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

2

2

100

ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นแผนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
เช่ น น้ า ปุ า ไม้ ภู เ ขา คุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น หรื อ การใช้
ข้อมูล จปฐ.
1.9 การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น
รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการด 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
ตั ด สิ น ใ จ ร่ว ม ต ร ว จ ส อ บ ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ ปัญหา ปรึ กษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นแผนท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565
ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่นแผนท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565
ตรวจสอบได้จากแผน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

2

2

100

2

2

100

3

3

100

20

20

100
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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 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง
ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จั ง ห วั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจัง หวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมื อ งเฉพาะและการบั ง คั บ ใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
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 หายาเสพติ ด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ ค รั ว เรื อ น การส่ ง เสริ ม อาชี พ กลุ่ ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่า ง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยูท่ ั่วไป เป็นต้น
2.5 การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้ อม พื้น ที่สีเขีย ว
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง ๆ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

2

1

50

1

1

100

2

1

50

2

2

100

2

2

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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ลาดั
บ

ประเด็นพิจารณา

คะแน คะแน
น
น
เต็ม
ที่ได้

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพั ฒ นาในอนาคตของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค)
2.7 ส รุ ป ประ เด็ นปั ญหา แล ะค วา ม
ต้ อ งการของประชาชนเชิ ง พื้ น ที่ มี ก าร
นาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
2 . 8 ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ และการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ในปี ง บประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น สรุ ปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมิ น ผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและ

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
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1.4ยุทธศาสตร์
ลาดับ

3

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ยุทธศาสตร์

65

65

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม
100

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้ อ งถิ่ น ประเด็ น ปัญ หาการพั ฒนาและแนว
ทางการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ ข อง
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และเชื่อ มโยงหลั ก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่ า งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสั ม พั น ธ์ กั บ โครงการพั ฒ นา
ท้องถิ่น

10

10

100

10

10

100

10

10

100

5

5

100

ความเห็นของ
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
หรื อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความชั ด เจนในสิ่ ง ที่ จ ะ
ดาเนินการให้บรรลุวสิ ัยทัศน์นั้น
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น
มุง่ หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาใน
อนาคต ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในเรื่อ งใดเรื่อ ง
หนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเปู า ประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เปู า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ 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
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว

คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม
ที่ได้
ของ
คะแนน
เต็ม
5

5

100

5

5

100

5

5

100

5

5

100
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ติดตามและ
ประเมินผลแผน

36
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม

3.9 ความเชื่อ มโยงของยุทธศาสตร์ ใ น
ภาพรวม
ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก าร
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เกิ ด ผลผลิ ต /โครงการ
จ า ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 2 0 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต
จั ง หวั ด และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรื อ เป็ น โครงการที่ เ ป็ น ชุ ด กลุ่ ม หรื อ
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ลั ก ษณะเดี ย วกั น
เป็นต้น เพื่อนาไปสู่ การจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

รวม

5

5

100

5

5

100

65

65

100
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3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตาบลชีลอง เป็นดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ น
10
เชิงปริมาณ
การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ น
10
เชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การ
5
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
5
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
5
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
5
งบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชีว้ ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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 , การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใิ น
เชิงปริมาณ , การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ , แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

1

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

10

10

100

10

10

100

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

(Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)

รวม

ความเห็นของ
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ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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3.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ลาดับ
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

2

การประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ
เพื่ อ น ามาใช้ วั ด ผลในเชิ ง ปริ ม าณ เช่ น
การวั ดจ านวนโครงการ กิจ กรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตาม
ที่ ตั้ ง เปู า หมายเอาไว้ ห รื อ ไม่ จ านวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่
จ านวนที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ มี
จานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามอ านาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้
กาหนดไว้
2.2 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/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
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3.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ลาดับ

3

คะแนน คะแนน ร้อยละ
เต็ม
ที่ได้
ของ
ประเด็นพิจารณา
คะแนน
เต็ม
10
100
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป 10
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
5
100
5
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อ ไ ม่ แ ละ เป็ น ไปตา มอ านาจห น้ า ที่ ห รื อ ไ ม่
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนิ น การต่ า ง ๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะถู ก ต้ อ ง
คงทน ถาวร สามารถใช้ก ารได้ ต ามวั ต ถุ ประสงค์
ห รื อ ไ ม่ ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผล การปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมายของแผนการปฏิ บั ติ
ราชการตามที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณมาด าเนิ น การ
รวมถึ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ ส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงาน
3.2 วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

รวม

5

5

100

10

10

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

4

แ ผ น ง า น แ ล ะ ยุ ทธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนา
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิตติ า่ ง ๆ จนนาไปสู่การจัดทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/DemandDemand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพนื้ ที่
ติดต่อกัน
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง
ๆ ที่ สอดคล้ องกั บการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจน หลั กประชารั ฐ และหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
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
และประเมินผลแผน
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5.4 โครงก ารมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น ทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้อ งกั บแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 โดย (1) ยึ ดหลั ก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (2) ยึ ด คนเป็ น
ศู นย์ กลางการพั ฒนา (3) ยึ ดวิ สั ยทั ศน์ ภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (4) ยึ ดเปู าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึ ดหลั กการน าไปสู่ การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ เป็ น เปู า หมายระยะยาว
ภายใต้ แ นวทางการพั ฒ นา (1) การยกระดั บ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม (4) การรองรั บการเชื่อมโยงภู มิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5

5

100

5

5

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
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5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand
4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขั บ เคลื่อ นด้ ว ยนวั ต กรรม ท าน้อ ย ได้ ม าก
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริ ก ารมากขึ้น รวมถึ ง โครงการที่ เติม เต็ 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
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ ช่ น ด้ า น เ ก ษ ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
จั ง หวั ด โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วาม
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ก าหนดขึ้น เพื่ อ ขั บเคลื่ อ นการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วน
หนึ่ ง ออกจากกั น ได้ นอกจากนี้ โ ครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึน้ ที่เป็นปัจจุบัน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5

5

100

5

5

100

ความเห็นของ
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ประเมินผลแผน

100

44
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริ ม สร้ า งให้ ประเทศชาติมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดาเนินการ
ภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการ
เองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพั ฒนาตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ
เศรษฐกิ จพอเพียงท้ องถิ่ น (ด้ านการเกษตรและ
แหล่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย
(ผลผลิ ต ของโครงการ) งบประมาณโครงการ
พัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการใน
การจั ด ท าโครงการได้ แ ก่ (1) ความประหยั ด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิ ผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อ
การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ใ นเชิ ง ประจั ก ษ์ มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อย
ละห้ าของการนาไปตั้ง งบประมาณรายจ่า ยใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่าย
พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5

10

100

5

5

100

5

5

100
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละ
ของ
คะแนน
เต็ม

5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มี ก าร
กาหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)
ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ใช้
บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ (efficiency) ได้ เช่ น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้ อยละ การ
กาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ผลที่ได้ รับเป็ นสิ่ง ที่เกิด ขึ้นได้จริ ง
จากการด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นา ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บวั ต ถุ ประสงค์ ที่ ตั้ง ไว้ การได้ ผ ล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5

5

100

5

5

100

รวม

65

65

100

ความเห็น
ของ
คณะกรรม
การติดตาม
และ
ประเมินผล
แผน
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3.2 แผนงานที่ดาเนินการ
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
รายการ
1 โครงการปกปูองเชิดชูสถาบันสาคัญของชาติ
2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความผูกพัน
ในองค์กร
3 โครงการพัฒนาการทางานเป็นทีม
4 โครงการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลชีลอง
7 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
อปท.
รวม

2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่
รายการ
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน ประจาปี 2563
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ
รวม

จานวนเงิน
12,500
23,290

หมายเหตุ

13,715
54,000
147,133
20,000
25,000
295,638

จานวนเงิน
48,405.20
53,700
102,105.20

หมายเหตุ
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3.แผนงานการศึกษา
ที่
รายการ
จานวนเงิน
1 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2,030
2 โครงการจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563
10,292
3 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1,715
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
161,500
(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
45,200
(ค่าจัดการศึกษาสาหรับศูนย์เด็ก)
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
408,500
(ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์เด็ก)
7 อุดหนุนโครงการสาหรับการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
1,810,740
สังกัด สพฐ.
8 อุดหนุนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาชีลองตามโครงการแข่งขันกีฬา
60,000
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
9 อุดหนุนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาชีลองตามโครงการทัศนศึกษา
60,000
แหล่งเรียนรูท้ างประวัติศาสตร์
10 โครงการ (DLTV) พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศพด.หนองบัวขาว)
29,500
รวม 2,589,477

4.แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
รายการ
1 โครงการฝึกอาชีพเสริมสร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนเงิน
52,540
รวม

52,540

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
รายการ
1 โครงการปูองกัน/แก้ไข/ปราบปรามยาเสพติดและกิจกรรม
การบาบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพฯ

จานวนเงิน
4,250

หมายเหตุ

รวม

4,250

หมายเหตุ

รวม

จานวนเงิน
1,740
1,196
2,936

จานวนเงิน
98,910
39,950

หมายเหตุ

6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
รายการ
1 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
2 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

7.แผนงานบริการสาธารณสุข
ที่
รายการ
1 โครงการปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย
3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้านโครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข จานวน 17 หมู่บ้าน
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5 โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโคโรนา
(ค่าอุปกรณ์ในการจัดทาหน้ากากอนามัย)
รวม

340,000
60,600
40,257
579,717

49
8.แผนงานการเกษตร
ที่
รายการ
1 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 โครงการบรูณาการพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับ
คุณภาพชีวติ คนชัยภูมิ
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลชีลอง
รวม
9.แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
รายการ
1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางกิมหลัน ไปด้วย
-บ้านนายสมศักดิ์ สมบัติ) ม.17
2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางไกรสิทธิ์ ปลืม้ ชัยภูมิ
-บ้านนางเจนจิรา ชาวประทุม) ม.14
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนางทัน-สี่แยกบายพาส)
ม.1
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนายบุญกอง โภชนะ) ม.5
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านนายสมหวัง-บ้านนาย
สนิท(ต่อเนื่อง)) ม.11
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายบ้านผูใ้ หญ่สมบัติ-บ้านนาง
ประนอม-บ้านนางชม) ม.16
7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายวัดเทพนิมติ ร-วัดบุ่งสาวะดาล)
ม.12
8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (สายหน้าโรงเรียนโปร่งเกตุ
-บ้านนางบัวลา กิ่งชัยภูม)ิ ม.7
9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2 (สายที่ 1 บ้านนายสมเด็จ-บ้าน
นางดอกไม้ สายที่ 2สายบ้านนางประนอม พงษ์จานง)
10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.4 (สายที่ 1 สายกลางหมูบ่ ้านบ้านนายเจริญ สายที่ 2 สายนายเจริญ-ลาห้วยหวาย)

จานวนเงิน
15,240

หมายเหตุ

16,330
6,950
38,520

จานวนเงิน
190,000

หมายเหตุ
เทศบัญญัติ 63

390,000

เทศบัญญัติ 63

229,000

เทศบัญญัติ 63

68,000
351,000

เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63

238,000

เทศบัญญัติ 63

369,000

เทศบัญญัติ 63

174,000

เทศบัญญัติ 63

150,000

เทศบัญญัติ 63

238,000

เทศบัญญัติ 63

50
ที่
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20

รายการ
จานวนเงิน
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.6(สายที่ 1 สายที่นายสวัสดิ์-วัดบ้าน
390,000
หัวหนอง สายที่ 2 บ้านนางวาสนา-นายบุญ)
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 6 บ้านหัวหนอง 144.,710
(สายที่ 1 สายนานายวาด-ที่นายบุญเสริม
สายที่ 2 นางผ่าน-เขตตาบลโคกสูง)
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมูท่ ี่ 7 บ้านโปุงเกต 135,728
สายที่ 1 สายนานายทองใหม่-นานางสานนท์ กองโคตร
สายที่ 2 สายลาห้วยชีลอง-ถนนลาดยางบ้านโปุงเกต-บ้านท่าขามแป
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมูท่ ี่ 9
269,460
บ้านท่าขามแป
สายที่ 1 สายโรงสูบน้าประปา-นานายธีระ
สายที่ 2 สายบ้าน น.ส.นิตยา-คูนานางสายทอง กระจ่างกุล
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง ผิวจราจร
60,000
(สายนานายก้อนทอง เชือ้ ประทุม)ม.15
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง(สายคูห้วยโดก) หมูท่ ี่ 5
179,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
248,000
(สายศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์บ้านนางพอดี บ้านนายพงษ์ศักดิ์) ม.8
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
220,000
(สายศาลากลางบ้าน) ม.10
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บล็อกคอนเวิรส์ ) ม.13
180,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู (2 ฝัง่ ถนนสายศาลา
295,000
กลางบ้าน) ม.3

หมายเหตุ
เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63

เทศบัญญัติ 63

เทศบัญญัติ 63

เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63

51
ที่
21

รายการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
(สายบ้าน พ.ท.ทอม-สี่แยกบ้านนายคา กาลังทวี) ม.16
22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. รูปตัวยู (สายบ้านนาง
อุบล ผาสม-บ้านนายสมบัติ จานงค์ธรรม) ม.15
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.(สายบ้านนางสายฝนบ้านนางบุญร่วม) ม.5
24 โครงการขุดลอกสระน้าหนองบัวขาว ม.17
25 โครงการขุดลอกเหมืองตาน้า หมูท่ ี่ 13
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางปราวีรัตน์ ม.1
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านนายพร้อม ม.2 -ถนนไปบ้านหนองสระ ม.3
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านนางทองฮัก-บ้านนางสุภา ไรแชร์ท) ม.4
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5
(สายที่ 1 บ้านนายชัยณรงค์-บ้านนางสวาสดิ์
สายที่ 2 สายบ้านนางหมุ่ย-ห้วยสงแก)
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายคารณ บุญโยธา) ม.7
31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายพิน
จาบัวขาว-บ้านนายแดง) ม.15
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านนายสันติสุข คิดฉลาด) ม.16
33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู
(สายบ้านนางสายฝน) ม.5
34 โครงการขุดลอกคลองดิน ม.3 บ้านหนองสระ
35 โครงการขุดลอกลาห้วยหวาย หมูท่ ี่ 12 บ้านหนองหว้า
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.10-010
สายบ้านใหม่พัฒนา ม.11-บ้านหนองบัวขาว ม.17

จานวนเงิน
365,000

หมายเหตุ
เทศบัญญัติ 63

160,000

เทศบัญญัติ 63

230,000

เทศบัญญัติ 63

41,000
129,740
105,000

เทศบัญญัติ 63
เทศบัญญัติ 63
เงินเหลือจ่าย ปี2563

280,100

เงินเหลือจ่าย ปี2563

35,900

เงินเหลือจ่าย ปี2563

390,000

เงินเหลือจ่าย ปี2563

50,000
50,400

เงินเหลือจ่าย ปี2563

30,100

เงินเหลือจ่าย ปี2563

92,000

เงินเหลือจ่าย ปี2563

126,000
196,000
2,819,900

เงินเหลือจ่าย ปี2563

เงินเหลือจ่าย ปี2563

เงินเหลือจ่าย ปี2563
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ
ปี63

52
ที่
รายการ
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.10-016 หมูท่ ี่ 1 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น
38 โครงการขุดลอกลาห้วยโดก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5
39 โครงการขุดลอกห้วยร่องจาน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6
40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมูท่ ี่ 7
41 โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 4
บ้านโนนหว้านไพล
42 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวขาว
43 โครงการวางท่อระบายน้า หมูท่ ี่ 2 บ้านกุดเหม่ง
44 โครงการวางท่อระบายน้า หมูท่ ี่ 9 บ้านท่าขามแป
45 โครงการวางท่อระบายน้า หมูท่ ี่ 11 บ้านใหม่พัฒนา
46 โครงการวางท่อระบายน้าออกจากสระน้าหนองบัวขาว
หมูท่ ี่ 17 บ้านหนองบัวขาว
47 โครงการซ่อมแซมคันดินริมห้วยหวาย หมูท่ ี่ 4 บ้านโนน
หว้านไพล
48 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายนาครูพรทรัพย์ –
ไร่นายจรัญ กิ่งชัยภูมิ) หมู่ที่ 2 บ้านกุดเหม่ง
49 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายนานางกอง กองโคตร–
นานายสุรพล เสมียนชัย)หมู่ที่ 2 บ้านกุดเหม่ง
50 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายบ้านกุดเหม่ง–นานาย
ประเวทย์ งานไว) หมู่ที่ 2 บ้านกุดเหม่ง
51 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบลาห้วยชีลอง
หมูท่ ี่ 2 บ้านกุดเหม่ง
52 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายฝายบ้านหนองสระ –
นานายประเวทย์) หมู่ที่ 3 บ้านหนองสระ
53 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองโดก –
หนองผักแว่น) หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองสระ
54 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายโนนหว้านไพล–ฝาย
บ้านวังก้านเหลือง) หมู่ที่ 4 บ้านโนนหว้านไพล

จานวนเงิน
6,280,000

หมายเหตุ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี63

424,000
35,000
1,046,266

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี63

31,500

งบกลาง ปี 63

7,400
11,000
5,000
93,800
13,000

งบกลาง ปี 63
งบกลาง ปี 63
งบกลาง ปี 63
งบกลาง ปี 63
งบกลาง ปี 63

54,000

ซ่อมแซม ปี 63

94,000

ซ่อมแซม ปี 63

64,000

ซ่อมแซม ปี 63

90,000

ซ่อมแซม ปี 63

67,500

ซ่อมแซม ปี 63

90,500

ซ่อมแซม ปี 63

90,500

ซ่อมแซม ปี 63

97,500

ซ่อมแซม ปี 63

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี63
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ปี63

53
ที่
รายการ
จานวนเงิน
55 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองหิทัย หมูท่ ี่ 4
53,000
บ้านโนนหว้านไพล
56 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายไร่นายแดง โชตประทุม92,000
ไร่นายบัญชา เก็งชัย) หมู่ที่ 6 บ้านหัวหนอง
57 โครงการขุดลอกลาห้วยหวาย หมูท่ ี่ 12
196,000
รวม 18,360,004
10.แผนงานงบกลาง
ที่
1 เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
2 เบีย้ ยังชีพคนพิการ
3 เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
รวม 90 โครงการ

รายการ

จานวนเงิน
16,154,100
7,620,800
126,000
รวม 23,900,900
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 45,926,087.20

หมายเหตุ
ซ่อมแซม ปี 63
ซ่อมแซม ปี 63
อยู่ระหว่างดาเนินการ

หมายเหตุ

54
3.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชีลอง ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญใน
การนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน
แบบติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการส าหรั บ แผนพั ฒ นาเพื่ อ ความสอดคล้ อ งของยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธิ์โ ดยรูปแบบต่ างๆ ที่สอดคล้องกับ บริบ ทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ใ นการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลต าบลชี ล อง ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 คื อ การ
ประเมิ น ผล ในเชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ บบการติ ด ตามและประเมิ ล ผลแบบตั ว บ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Indicators) ดังนี้
1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็ น เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ งานหรื อ ประเมิ นผลการด าเนิ น งานในด้า นต่ า งๆ
ซึ่งสามารถแสดงผลการวั ดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนา
กิ จกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุ ท ธ์ /แผนงาน ซึ่ งตัว บ่งชี้ ก ารปฏิ บัติง านจะเป็ นการรวบรวมข้ อมู ล
เกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะ
ช่วยในการวิเ คราะห์การด าเนินงานที่เกิ ดขึ้น ตลอดจนใช้เ ป็นข้อมูลในการปรับ ปรุงการท างานต่อไป
เงื่อนไขสาคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)
ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้น ในการ
ดาเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ตอ่ ไป การใช้ตัวบ่งชีก้ ารปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกาหนดเปูาหมายในการ
ปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ใ นบางแผนงานอาจมีการกาหนด
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่า
เป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้
ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็น
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2. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
2.1 ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้ นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สาเร็จหรือไม
สาเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
2.2 สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม
ผลการประเมินตัว ชี้วั ดที่ไ ดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานตอไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.3 เพื่อนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขนึ้
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน
การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะ
เปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
4. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
4.1 กาหนดตัวบ่งชีก้ ารปฏิบัติงาน
4.2 กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
4.3 ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 4
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้ าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ส าหรับ การติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 38 ได้กาหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบจากหลายฝุายบริหาร ผู้แทนฝุายสภาท้องถิ่น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่
สภาท้องถิ่นคัด เลือก ซึ่งคณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงาน หลายฝุายนี้จะทาให้ก ารติดตามและ
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสาเร็จ
ของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
2561 ข้อ 12,13 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เ ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผล
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนไป
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เพี ย งใด และได้ ผ ลเป็ น อย่ า งไรเพื่ อ ที่ จ ะสามารถวั ด ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน
เพือ่ ไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่
ดังนั้น ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ งต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลชี ลองนั้น ได้มี ก ารประชุ ม
เพื่ อ คั ด เลื อ กคณะกรรมการติ ต ามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต าบล ตลอดจนได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลชีลองแนบท้ายคาสั่งนี้
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สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลชีลอง
จากการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนา
(พ.ศ.2561 -2565) ประจาปีงบประมาณ 2563 ผลปรากฏว่า
-ในแผนงานเคหะและชุมชน ผลการดาเนินงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชนทาให้การคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกรวดเร็ว ดาเนินการถูกต้องตามแบบแปลนที่กาหนดไว้ และในแผนงานอื่น ๆ งานโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
-มีก ารเปิด โอกาสให้ป ระชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และร่วมการดาเนินงาน
-มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้
-ผลการดาเนินงานสามารถดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้สาเร็จ
-ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอยู่ในระดับดี
-ความเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนอยู่ในระดับดี
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดี
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