รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําป ๒๕๖2
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

เทศบาลตําบลห(วยกระบอก
อําเภอบ(านโป-ง จังหวัดราชบุรี

คํานํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป@ดเผยภายในสิบหาวันนับแต
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สวนที่ 1
การบทนํา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนบทบาทและอํานาจหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององค"กรปกครอง
ส#วนทองถิ่นในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานต#างๆ ตามอํานาจหนาที่ ทั้งดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐาน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเขมแข็งของชุมชน ดานการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมทองถิ่น ดานการส#งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต และดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตอง
เปนไปเพื่อประโยชน"สุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีส#วนร#วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอ การประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน และการเปJ ด เผยขอมู ลข# า วสาร ทั้ ง นี้ ใ หเปนไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ว# า ดวยการนั้ น และ
หลักเกณฑ"และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมว#าองค"กรปกครองส#วนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น
แต#องค"กรปกครองส#วนทองถิ่นส#วนใหญ#ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ"
เพื่อใหการดําเนินงานขององค"กรเปนไปอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร#งใส และเกิดประโยชน"สูงสุด
แก#ทองถิ่นของตน การจัดทําแผนพั ฒนาทองถิ่นจึง เปนเครื่องมื อที่สําคั ญประการหนึ่ งที่จะใหองค"กรปกครองส#วน
ทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปNาหมายที่วางไว
การติดตามและประเมินผลแผน เปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ
องค"กรปกครองส#วนทองถิ่นว#าดําเนินการไดตามเปNาหมายที่กําหนดไวหรือไม# ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาไดอย# างเปนรูป ธรรมและเกิ ดความชัดเจนของแผนพั ฒนา โครงการ กิจกรรมต#างๆ ซึ่ งอาจเกิดจากองค"ก ร
บุคลากร สภาพพื้นที่ และผูมีส#วนเกี่ยวของ เพื่อนําไปสู#การปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน และนําไปสู#การวางแผนการพัฒนาในปOต#อๆ ไป ส#งผล
ใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอย#างเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปNาประสงค"ที่ตั้งไวไดอย#างดียิ่ง
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
๑) ทํารูว# าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพีย งใด เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็ นจุ ดสํ า คัญที่จะตองปรั บปรุงแกไขอย# างชัดเจน ทั้ง วัต ถุ ประสงค"ข องแผนงาน ขั้ นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ตองใช ช#วงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมต#อการนําไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงค"อย#างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทําใหทราบว#าจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอย#างไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยแค#ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก#อใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เช#น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค"บางส#วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน#วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน
๔) ทําใหทราบว#ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยู#มีขอบกพร#องอะไรบาง ขอบกพรองดังกล#าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหม#ใหเหมาะสมต#อการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงค"ยิ่งขึ้น
1

๕) ทําใหทราบว#าขั้นตอนใดบางที่มีปQญหาอุปสรรค และปQญหาอุปสรรคเหล#านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจ#างชัด เพื่อขจัดปQญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต#ละขั้นตอนใหหมดไป
๖) ทําใหทราบว#าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ#อน (weaknesses) อะไรบาง
และจุ ด อ#อ นที่ พ บเกิดจากสาเหตุ อะไรและจะแกไขไดอย#า งไร เมื่อไดทํ าการวิเ คราะห" ขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะห"จะนําไปสู#การพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค"เพียงใด มีปQญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม# (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ และสวนที่สอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ ทั้งผูใหการสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)
๘) การประเมิ น จะชี้ ใ หเห็ น ว# า แนวความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม# ใ นการแกไขปQ ญ หาของทองถิ่ น ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค"ที่กํ าหนดไวเพียงใด มีปQญหาและอุปสรรคในการดํา เนินงานอย#างไรบาง และปQญหา
อุปสรรคเหล#านี้ไดผลเพียงใดและหรือจะตองปรับปรุงในส#วนใดบาง
๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจ#างชัดว#าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปQญหาอุปสรรคมากและไม#สอดคลองกับการแกไขปQญหาของ
สั ง คมควรจะยุ ติโ ครงการเสี ย เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ยใหนอยลง หรื อในกรณี ที่ มี โ ครงการที มี ลัก ษณะแข# ง ขั น กั นการ
ประเมิ นผลจะทํ า ใหทราบว# า โครงการใดมี ประสิ ท ธิ ภ าพในการแกไขปQ ญหาของสาธารณชนสมควรสนั บ สนุ นให
ดําเนินการต#อไป ส#วนโครงการที่ไม#ประสบความสําเร็จหรือใหผลตอบแทนนอยกว#ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ ๑ แต# ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๘ ดังนี้
ใหผูบริหารทองถิ่นแต#งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓) ผูแทนหน#วยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔) หัวหนาส#วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละสี่ปOและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"ก ร
ปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๑)
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ขั้ น ตอนที่ ๓ คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ นผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ดํ า เนิ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๒)
ขั้ น ตอนที่ ๔ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นต#อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อ
สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปJดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และตองปJด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไม#นอยกว#าสามสิบวันโดยอย#างนอยปOละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (๓)
ขั้นตอนที่ ๕ ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต#อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปJดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล#าว และตองปJดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไม# นอยกว# า สามสิบ วั นโดยอย# า งนอยปO ละหนึ่ ง ครั้ งภายในเดื อ นธั นวาคมของทุ กปO ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 30 (5)
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท+องถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได+จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผู+บริหารท+องถิ่น
ผู+บริหารท+องถิ่นเสนอตอสภาท+องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท+องถิ่น ให+ประชาชนในท+องถิ่นทราบในที่เป2ดเผยภายใน
สิบห+าวันนับแตวันที่ผู+บริหารท+องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และต+องป2ดประกาศไว+เป4น
ระยะเวลาไมน+อยกวาสามสิบวันโดยอยางน+อยป5ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป5
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระบอก ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บลหวยกระบอก
โดยอาศั ย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยและคู#มือของกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปO (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค"กรปกครอง
ส#วนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ" ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปOขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ"การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง ซั ก ซอมแนวทางการจั ด ทํ า และประสานแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการดําเนินงานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปO (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
- หนั ง สื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวั นที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่ อ ง
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
- คู#มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู#การปฏิบัติขององค"กรปกครองส#วน
ทองถิ่น (โดยกรมส#งเสริมการปกครองทองถิ่นร#วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร")
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู#มือดังกล#าวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม# และ
เปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต#อถูกตองหรือไม# มีความล#าชาเกิดขึ้นหรือไม#
(๒) ความสอดคล+อง (relevance)
มี ค วามสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห# ง ชาติ แผนการบริ หารราชการ
แผ#นดิน ยุทธศาสตร"ประเทศ ค#านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร"และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห#งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร"การพัฒนากลุ#มจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนา
องค"กรปกครองส#วนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหล#งน้ํา) วิสัยทัศน" พันธกิจ จุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผูบริหาร รวมทั้งปQญหาความตองการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุ โ ครงการในแผนพั ฒ นาเปนโครงการที่ มี ค วามจํ า เปนต# อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแกไขปQ ญหาที่ เกิ ดขึ้ นไดในชุ มชน และสามารถดํ าเนิ นการไดตามอํ า นาจหนาที่ ของทองถิ่ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
งบประมาณของทองถิ่น
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(๔) ความก+าวหน+า
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา
ยุท ธศาสตรการพั ฒนาระบบสาธารณูป โภค สาธารณู ปการ และโครงสร+างพื้น ฐาน (ก# อสราง
ปรับปรุง ถนน ทางเทา ท#อระบายน้ํา และสวนสาธารณะ การติ ดตั้งและปรับปรุ งไฟฟNาสาธารณะ การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการประปา การพัฒนาระบบจราจร)
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม (สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบําบัดและฟijนฟูสภาพแวดลอม)
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและความเข+มแข็งของชุมชน (ส#งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแก#
ประชาชน ส#งเสริมการสรางจิตสํานึกและการมีส#วนร#วม รณรงค"และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน)
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท+องถิ่น (ส#งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
ส#งเสริมกิจกรรมนันทนาการ)
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพและคุณภาพชีวิต (ส#งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ปรับปรุง
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม)
ยุท ธศาสตรการบริห ารจั ดการและการพัฒนาบุคลากร (ส#ง เสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ
พัฒนาระบบการบริการขอมูลข#าวสาร ส#งเสริมการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล)
(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว#าสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค"หรือไม#
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม# ผูเขาร#วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม# การดําเนินโครงการสามารถแกไขปQญหาของ
ชุมชนไดหรือไม# งบประมาณถูกใชไปอย#างประหยัดและคุมค#า เช#น วัสดุ อุปกรณ" ครุภัณฑ" ถูกใชไปอย#างคุมค#าหรือไม#
มีการบํารุงรักษาและซ#อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม#
(๖) ประสิทธิผล
ปQญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม# มีผลกระทบต#อประชาชนในชุมชนหรือไม#
(๗) ผลลัพธและผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส#งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เปนการประเมินถึงผลกระทบต#อชุมชนและสังคมและหน#วยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว#ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย#างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนิ นงานโครงการ กระบวนการมีความเหมาะสมถูกตอง
หรือไม#
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมี องค"ประกอบที่สําคัญ ๒
ประการ ดังนี้
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ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนา ระเบี ย บวิ ธี ในการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา มีองค"กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู+ เ ข+ ารวมติ ด ตามและประเมิ น ผล ไดแก# คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผู รั บผิ ดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิก ระชาชนในทองถิ่น ผูมีส#วนเกี่ยวของ และผูมีส#วนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น ผูรับผิดชอบ
โครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห+วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการตองดํ า เนิ นการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นต#อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อ
สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปJดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และตองปJด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไม#นอยกว#าสามสิบวันโดยอย#างนอยปOละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO
(๔) เครื่องมือ อันไดแก#
เครื่องมือ อุปกรณ" สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้นซึ่งมีผลต#อการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกล#าวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาค#าและผลของประโยชน"ที่ไดรับจากแผนพัฒนา เช#น แบบสอบถาม
แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร"และ
โครงการ แบบตัวบ#งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบ พื่อนําไปวิเคราะห"ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต#างๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันไดแก#
เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร" ซึ่งเปน
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต#างๆ ที่เปนทรัพย"สินขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต#างๆ อันไดแก# แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ#าย
การลงนามในสัญญา การเบิกจ#ายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพย"สินต#างๆ มีอยู#จริงหรือไม# สภาพของ
ทรัพย"สินนั้นเปนอย#างไร อันไดแก# ครุภัณฑ" ที่ดินและสิ่งก#อสราง กลุ#มผลประโยชน"ต#างๆ เพื่อตรวจดูว#าดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงค"และไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม#
วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมา
วิเ คราะห" เปรี ยบเที ย บ การคนหาผลกระทบของการดํ าเนิ นโครงการ ผลกระทบต# อองค" ก รสอบถามขอมู ล จาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห"ปQญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปQญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข+อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ#าย เอกสารการเบิกจ#าย ภาพถ#าย ทะเบียนทรัพ ย"สิน เอกสารการดําเนินโครงการจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
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การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กํ า หนดใหผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการเปนผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การติ ด ตามโครงการ โดยผู รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได
ตามความเหมาะสม และสรุปปQญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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สวนที่ ๒
การพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาท+องถิ่น
วิสัยทัศน" (vision) หมายถึง แนวคิดหรือสภาพการณ"ในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมายที่ทองถิ่นตองการให
เกิดขึ้นในอนาคตขางหนา เพราะเชื่อว#าหากสถานการณ"ดังกล#าวเกิดขึ้น ก็จะส#งผลใหเกิดคุณค#าหรือค#านิยมที่ตองการ
เช#น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดที่เท#าเทียมกัน เปนตน วิสัยทัศน"จึงเปน
การกํ าหนดภาพจากอดี ต พิ จารณาปQ จจุบัน และมุ#ง หวั งถึง อนาคต เปนการพิจ ารณาในอดีตที่ผ#านมาว#า ทองถิ่ นมี
จุดอ#อน จุดแข็งอย#างไร และปQจจุบันทองถิ่นมีบทบาทหนาที่อย#างไร และในอนาคต “ทองถิ่นตองการเปนอะไร และ
เปนอย#างไร”
ลักษณะของวิสัยทัศน
1. ตองสะทอนถึงสภาพการณ"หรือโฉมหนาใหม# ของทองถิ่ นในอนาคตอย#า งรอบดานภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมต#างๆ
2. ตองเปนเสมือนเข็มทิศที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น
3. ตองมีความเปนไปไดในการที่จะบรรลุใหสําเร็จภายใตเงื่อนใตศักยภาพ เงื่อนไข และขอจํากัดที่มี
อยู#
4. ไม#อาจบรรลุไดดวยการปฏิบัติงานประจําตามปกติธรรมดา
5. ตองไม#ใช#สภาพการณ"ในอดีตและบรรลุไดแลวในปQจจุบัน
6. ตองมีลักษณะเราใจ ทาทาย หรือกระตุนใหผูเกี่ยวของทุกฝrายมุ#งมั่นที่จะดําเนินการใหสําเร็ จ
บรรลุตามวิสัยทัศน"ที่กําหนดไว
7. ตองตรวจสอบและวัดผลได เปนขอความที่สั้น กะทัดรัด จดจําง#าย
วิสัยทัศนเทศบาลตําบลห+วยกระบอก
“ชุมชนน#าอยู# สู#การพัฒนาคุณภาพชีวิต”
การกําหนดพันธกิจ
พั นธกิ จหรื อ ภารกิ จ หลั ก (Mission) หมายถึ ง ขอบข# ายในการดํ า เนิ นงานของทองถิ่ นที่ เกี่ ย วกั บ
ลัก ษณะการบริ หารและการจัดบริก ารสาธารณะ ตลอดจนบทบาทหนาที่ หลัก หรื อขอบเขตของกิจกรรมที่มุ# งเนน
ดํา เนิ นการ เพื่ อใหบรรลุ วิสัยทัศน"ที่กํา หนด เปนการกํ าหนดสิ่ ง ที่ต องการทําซึ่ ง เกิ ดขึ้นหลั ง จากที่ท ราบว#า ทองถิ่ น
ตองการทําอะไร และตองการเปนอะไรในอนาคต และจะปรากฏจัดเจนเมื่อมีการวิเคราะห"ศักยภาพการประเมิ น
สถานการณ"การพัฒนาทองถิ่นในปQจจุบัน ความตองการ และความคาดหวังของทุกฝrายในทองถิ่น ดังนั้นการตอบ
คําถามว#า “ตองการอะไร ตองทําอะไร เพื่อใคร” จึงเปนคําตอบของคําว#า “พันธกิจหรือภารกิจหลัก”
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ประเภทของพันธกิจ
1. พันธกิจในลักษณะที่เปนอาณัติ (Mandate) ที่ไดรับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐบาล ซึ่งไดแก#
กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนดอํานาจหนาที่ของทองถิ่น
2. พันธกิจที่ทองถิ่นมุ#งมั่นที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน"ที่กําหนดไว และแสดงถึงความเขาใจ
เรื่องงานที่ตองดําเนินการ
ลักษณะของพันธกิจหรือภารกิจหลัก
1. ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบที่มีอยู# ไม#ขัดแยงกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย
2. ตองระบุถึงบทบาทหนาที่ที่จําเปนใหบรรลุวิสัยทัศน"ไดอย#างครอบคลุมทุกดาน และมีความเปนไป
ไดในทางปฏิบัติ
3. ตองสะทอนถึงคุณค#าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ#งเนนเปนพิเศษ
4. ตองสนับสนุนและนําไปสู#การบรรลุวิสัยทัศน"ที่กําหนดไว
พันธกิจของเทศบาลตําบลห+วยกระบอก
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางระบายน้ํา
2. รักษาความสะอาดถนน ทางเทา กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
3. ปNองกันและระงับโรคติดต#อ
4. ใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ#อนและออกกําลังกาย
จุดหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนา หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค#าแห#งการดําเนินงาน
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ที่จะก#อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลองกับ
วิสัยทัศน"และภารกิจหลักที่กําหนดไว
ลักษณะของจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. ตองระบุ ข อบเขตหรื อ ประเภทของกิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น และนํ า ไปสู# ภ ารกิ จ หลั ก และบรรลุ
วิสัยทัศน"ไดอย#างครอบคลุมรอบดาน กิจกรรมนั้นตองใหเกิดดุลยภาพหรือสมดุลระหว#างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจ การ
พั ฒ นาภาคพาณิ ชยกรรม ฯลฯ หลั ก คิ ด สํ า คั ญ ที่ ใ ชพิ จ ารณาว# า สภาวะใดก็ คื อ สภาวะที่ ไ ดดุ ล ก็ คื อ การพิ จ ารณา
ผลกระทบสภาวะที่ไ ดดุลนั้น คือ สภาวะที่การเจริญเติบโตของกิจกรรมหนึ่งไม#ไปบั่นทอนความเจริญเติบโตของอีก
กิจกรรมหนึ่ง
2. ตองคํานึงถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระดับความอยู#รอดขั้นพื้นฐาน และ
ระดับที่จําเปนต#อการยกระดับความเปนอยู#ใหสูงขึ้น เช#น การศึกษา รายไดต#อครอบครัว สุขภาพจิต สุขภาพกาย และ
สุขอนามัยของชุมชน
3. กิ จ กรรมนั้นตองมุ# ง อนุ รั กษ" ท รั พ ยากรธรรมชาติ ค วบคู# กั บกิ จกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด
อรรถประโยชน"สูงสุด การนํากลับมาใชใหม# (Recycle)
4. ตองยึดหลัก “การพึ่งตนเอง” ใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู#ในทองถิ่นใหเกิดประสิทธิภาพ
เอื้ออํานวยใหประชาชนสามารถใชกระบวนการผลิต เพื่อหล#อเลี้ยงชีวิตและนํามาซึ่งอาชีพรายไดเลี้ยงตนเอง
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5. ตองเปนการพัฒนาที่ส#งผลถึงคนรุ#นต#อไปดวย มิใช#คํานึงถึงเพียงแต#ความเจริญที่เกิดขึ้นแก#คน
ปQจจุบันเท#านั้น
จุดมุงหมายการพัฒนาของเทศบาล
1. การคมนาคมสะดวก การระบายน้ําดีขึ้น
2. ชุมชนมีความสะอาด เรียบรอย
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีปราศจากโรค
4. สถานที่พักผ#อนและออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

11

สวนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห+วยกระบอก
การดํ า เนิ นการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บลหวยกระบอก ประจํ า ปO
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด
๖ ขอ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการ
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ ง ไดจากการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ นต# อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปJดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และตองปJดประกาศไวเปนระยะเวลาไม#นอยกว#าสามสิบวันโดยอย#างนอยปOละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO
ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยกระบอก เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบดังกล#าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระบอก จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยกระบอก ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 กําหนดใหนายกเทศมนตรีแต#งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาชนทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน
3. ผูแทนหน#วยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
4. หัวหนาส#วนการบริหารที่คัดเลือกเอง
จํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน
(โดยมีวาระอยู#ในตําแหน#งคราวละสี่ปO และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้)
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ต#อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอต#อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปJดเผยภายในสิบหาวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล#าว และตองปJดประกาศไวเปนระยะเวลาไม#นอยกว#าสามสิบวันโดยอย#าง
นอยปOละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปO
4. แต#งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกระบอก ไดรับการแต#งตั้งจาก
นายกเทศมนตรี ตํา บลหวยกระบอก ตามคําสั่ งที่ 125/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่ งคณะกรรมการ
ประกอบดวย
1. นายศักดา
2. นายสุรสิทธิ์
3. นายธีรศักดิ์
4. นายดนพ
5. นางพรรณทิพย"
6. นายสัญญา
7. นายชาญศิลปy
8. นายณัฐสันต"
9. นายชัยวัฒน"
10. นายประหยัด
11. นางวราพร
โดยมีนายณัฐสันต"
เลขานุการคณะกรรมการฯ

ศิริทองเกษตร
ขลุ#ยศรีตระกูล
ชีววิญxู
วงศ"สัมพันธ"เวช
บุญสราง
อิ่มลา
ภู#เจริญ
อุตสาสาร
จรูญธวัชชัย
สังฆคุณ
ขลุ#ยศรีตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
ผูแทนหน#วยงานที่เกี่ยวของกรรมการ
ผูแทนหน#วยงานที่เกี่ยวของกรรมการ
หน.สํานักปลัด
กรรมการ
หน.ฝrายอํานวยการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

อุตสาสาร เปนประธานคณะกรรมการฯ และนายชัยวัฒน" จรูญธวัชชัย เปน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลห+วยกระบอก
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปO (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
1. ดําเนินการตรวจสอบในระหว#างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่นประจําปOงบประมาณนั้นว#าสามารถเปนไปตามเปNาหมายที่ตั้งไวหรือไม#
2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
3. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปOที่ผ#านมาละปOปQจจุบัน
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
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การกํากับการจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลห+วยกระบอก อําเภอบ+านโปSง จังหวัดราชบุรี
ประเด็นการประเมิน

มี
การ
ดําเนินงาน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท+องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย#างต#อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณาร#างแผน
ยุทธศาสตร"การพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท+องถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปQญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปJดโอกาสใหประชาชนเขามามีส#วนร#วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห"ศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน"และภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน"และภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร"จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปNาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร"ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร"ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ#มโครงการในแผนยุทธศาสตร"
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร"
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ไมมี
การ
ดําเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห+วยกระบอก ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร+างพื้นฐาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการรณรงค"ลดอุบัติเหตุช#วง
เทศกาลต#างๆ
2. โครงการก#อสรางถนนลูกรังบดอัด
บริเวณขางโรงปุ€ยกํานัน
3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พรอม
ทางเดินเทา บริเวณถนนเลียบริม
หวยกระบอก
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟQลท"
ติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบ
ดานขางสํานักงานเทศบาลตําบลหวย
กระบอก

งบประมาณ
ตั้งไว+
20,000

งบประมาณ
ที่ใช+
5,830

หนวยดําเนินการ

-

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ
ธันวาคม 2561 –
เมษายน 2562
กันยายน 2562

347,800

กองช#าง

กันเงินรายจ#าย กรณีกอ# หนี้ผูกพัน
จํานวน 347,800 บาท

750,000

-

กันยายน 2562

กองช#าง

กันเงินรายจ#าย กรณีไม#ก#อหนี้
ผูกพัน จํานวน 750,000 บาท

431,000

409,000

กรกฎาคม –
สิงหาคม 2562

กองช#าง
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หมายเหตุ

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. ค#าจางเหมาจัดการขยะมูลฝอย
2.
3.

โครงการรณรงค"ลดปQญหาภาวะโรค
รอน
โครงการส#งเสริมการมีส#วนร#วมคัด
แยกขยะขององค"กร

งบประมาณ
ตั้งไว+
400,000

งบประมาณ
ที่ใช+
255,026

หนวยดําเนินการ

1,375

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ
ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562
กรกฎาคม 2562

5,000
8,000

8,000

กุมภาพันธ" 2562

กองสาธารณสุข
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กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

หมายเหตุ
กันเงินรายจ#าย กรณีกอ# หนี้ผูกพัน
จํานวน 95,374 บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและความเข+มแข็งของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการจัดทําแผนชุมชน
2.
3.
4.

โครงการเผยแพร#ความรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการลอมรั้วเยาวชนตานภัยยา
เสพติด
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ
ตั้งไว+
10,000

งบประมาณ
ที่ใช+
390

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ
มกราคม 2562

หนวยดําเนินการ

30,000

12,975

กรกฎาคม 2562

สํานักปลัด

10,000

780

กรกฎาคม 2562

สํานักปลัด

500,000

628,150

ธันวาคม 2562

สํานักปลัด
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หมายเหตุ

สํานักปลัด

โอนเพิ่ม 180,000 บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมท+องถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการส#งเสริมการท#องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
2. โครงการสนับสนุนค#าใชจ#ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ศพด.)
3. ค#าอาหารเสริม (นม)
4.
5.

โครงการสนับสนุนค#าใชจ#ายในการ
บริหารสถานศึกษา (รร.)
โครงการจัดงานวันเด็กแห#งชาติ

6.

โครงการส#งเสริมการอ#าน

7.

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา

8.

โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
วันสําคัญต#างๆ
โครงการจัดงานประเพณีแห#เทียน
พรรษา
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยู#หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

9.
10.

งบประมาณ
ตั้งไว+
30,000

งบประมาณ
ที่ใช+
3,890

หนวยดําเนินการ

47,380

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ
พฤษภาคม –
กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562
มกราคม 2562

425,150

429,150

638,059

450,667.98

1,112,000

1,134,000

60,000
20,000

500

กรกฎาคม 2562

กองการศึกษา

-

-

กันยายน 2562

กองการศึกษา

20,000

2,000

ตุลาคม 2561

กองการศึกษา

20,000

1,900

กรกฎาคม 2562

กองการศึกษา

80,000

15,250

กรกฎาคม 2562

กองการศึกษา
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หมายเหตุ

สํานักปลัด
กองการศึกษา

โอนเพิ่ม 4,000 บาท

กองการศึกษา

กันเงินรายจ#าย กรณีกอ# หนี้ผูกพัน
จํานวน 104,025.60 บาท

กองการศึกษา

โอนเพิ่ม 22,000 บาท

กองการศึกษา

โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จํานวน
330,000 บาท, กันเงินรายจ#าย
กรณีไม#ก#อหนี้ผกู พัน จํานวน
330,000 บาท

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11. โครงการประเพณีไหวเจาพ#อสาม
ภูเขา

งบประมาณ
ตั้งไว+
-

งบประมาณ
ที่ใช+
1,680
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ชวงเวลาที่
ดําเนินการ
มีนาคม 2562

หนวยดําเนินการ
กองการศึกษา

หมายเหตุ
โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จํานวน
20,000 บาท

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพและคุณภาพชีวิต
ลํา ดั บ
โครงการ/กิ จ กรรม
ที่
1. โครงการรณรงค" ค วบคุ ม และ
ปN อ งกั น โรคไขเลื อ ดออก
2. โครงการรณรงค" ค วบคุ ม และ
ปN อ งกั น โรคเอดส"
3. โครงการสั ต ว" ป ลอดโรคคน
ปลอดภั ย จากพิ ษ สุ นั ข บา
4. โครงการสํา รวจขอมู ล จํา นวน
สั ต ว" แ ละขึ้ น ทะเบี ย นสั ต ว"
5. เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ
6.

เบี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก าร

งบประมาณ
ตั้ ง ไว+
5,000

งบประมาณ
ที่ ใ ช+
1,375

ชวงเวลาที่
ดํา เนิ น การ
กรกฎาคม 2562

หนวย
ดํา เนิ น การ
กองสาธารณสุ ข

10,000

825

กรกฎาคม 2562

กองสาธารณสุ ข

17,000

6,990

มี น าคม 2562

กองสาธารณสุ ข

3,300

1,920

สิ ง หาคม 2562

กองสาธารณสุ ข

2,356,800

2,315,700

สํา นั ก ปลั ด

470,400

395,200

ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562
ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562
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สํา นั ก ปลั ด

หมายเหตุ

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการปรับปรุงอาคาร 125 ปO
2.
3.
4.

งบประมาณ
ตั้งไว+
-

งบประมาณ
ที่ใช+
113,000

หนวยดําเนินการ

10,890

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ
สิงหาคม –
กันยายน 2562
กุมภาพันธ" –
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562

โครงการจัดทําและปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย"สิน
โครงการฝ‚กอบรมดับเพลิงเบื้องตน

100,000

36,000

20,000

โครงการฝ‚กอบรมใหความรูในการใช
เครื่องดับเพลิงและกƒาซหุงตม

20,000

3,600

เมษายน 2562

สํานักปลัด
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สํานักปลัด
กองคลัง
สํานักปลัด

หมายเหตุ
โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จํานวน
113,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. เครื่องทําลายเอกสาร

งบประมาณ
ตั้งไว+
-

งบประมาณ
ที่ใช+
19,000

ชวงเวลาที่
ดําเนินการ
กันยายน 2562

หนวยดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักปลัด

โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จํานวน
28,000 บาท

2.

เครื่องปรับอากาศ

-

97,200

เมษายน 2562

สํานักปลัด

โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จํานวน
97,200 บาท

3.

โตƒะทํางานพรอมเกาอี้สํานักงาน

-

28,200

เมษายน 2562

สํานักปลัด

โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จํานวน
28,200 บาท

4.

เครื่องคอมพิวเตอร" สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไม#นอยกว#า 19 นิ้ว)
เครื่องเล#นเด็ก

-

30,000

มิถุนายน 2562

กองคลัง

โอนตั้งจ#ายรายการใหม# จํานวน
30,000 บาท

100,000

87,000

กันยายน 2562

กองการศึกษา

24,600

24,600

มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุข

7.

เครื่องคอมพิวเตอร"พรอมเครื่องปริ้น
เลเซอร"
เครื่องตัดหญา แบบขอแช็ง

19,000

18,400

สิงหาคม 2562

กองสาธารณสุข

8.

โตƒะคอมพิวเตอร"พรอมเกาอี้

6,000

6,000

สิงหาคม 2562

กองช#าง

9.

เครื่องคอมพิวเตอร"

30,000

30,000

สิงหาคม 2562

กองช#าง

10.

ตูเชื่อมไฟฟNา

18,000

18,000

สิงหาคม 2562

กองช#าง

5.
6.
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สวนที่ 4
การผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท+องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว#าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 29 ประกอบกั บ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค"ก รปกครองส#ว นทองถิ่น ตามรายละเอีย ดเคาโครง
แผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ในส#วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ซึ่งใหใชแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ"ที่กําหนดไว
เทศบาลตํ า บลหวยกระบอก ไดจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) และได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
องค"ก รปกครองส#วนทองถิ่น ที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑ"ที่กําหนดไว ซึ่งเปนส#วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต#วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจ#าย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ใหการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น (ในการใหคะแนนการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคล+องแผนพัฒนาท+องถิ่นขององคกรปกครองสวนท+องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข+อมูลสภาพทั่วไปและข+อมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนท+องถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร ประกอบด+วย
๓.๑ ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร"จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน"
๓.๕ กลยุทธ"
๓.๖ เปNาประสงค"ของแต#ละประเด็นกลยุทธ"
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร"
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร"ในภาพรวม
รวมคะแนน
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+
๒๐
17.56
20
17.13
๖0
53.70
(10)
9
(10)
9.14
(10)
9.14
(5)
4.14
(5)
4.28
(5)
4.43
(5)
4.43
(5)
4.43
(5)
4.71
๑๐๐
88.39

แยกรายละเอียดไดดังนี้
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข+อมูลสภาพ
ทั่วไปและข+อมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวน
ท+องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เช#น ที่ตั้งของหมู#บาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล#งน้ํา ลักษณะของไม/ปrาไม
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เช#น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เช#น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช#น ขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และช#วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช#น การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค"เคราะห"
ฯลฯ
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช#น การคมนาคม
ขนส#ง การไฟฟNา การประปา โทรศัพท" ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช#น การเกษตร การ
ประมง การประศุสัตว" การบริการ การท#องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย"/กลุ#มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช#น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจําปO ภูมิปQญญาทองถิ่น
ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช#น น้ํา ปrาไม ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการร#วม
คิด ร#วมทํา ร#วมตัดสินใจ ร#วมตรวจสอบ ร#วมรับประโยชน"
ร#วมแกไขปQญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไข
ปQญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของ
องค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+
๒๐
(๓)

2.71

(๒)

2

(๒)

1.86

(๒)

1.57

(๒)

1.71

(๒)

1.86

(๒)

1.71

(๒)

1.71

(๓)

2.43

ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห"ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตร"จังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กร
ปกครองส#วนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร"ขององค"กร
ปกครองส#วนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึง
ความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห"การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณ"ที่เกิดขึ้นต#อ
การพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะห"ทางสังคม เช#น ดานแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปQญหายาเสพติด
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปQญญาทองถิ่น
เปนตน
(๔) การวิเคราะห"ทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน
การส#งเสริมอาชีพ กลุ#มอาชีพ กลุ#มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ#มต#างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู#
ทั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะห"สิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต#างๆ
ทางภูมิศาสตร" กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ"ที่
มีผลต#อสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห"ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปQจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส#งผลต#อการ
ดําเนินงานไดแก# S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ#อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat
(อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร"
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ขององค"กรปกครอง ประเด็นปQญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
ส#วนทองถิ่น
สอดคลองกับยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และ Thailand
๔.๐
25

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+
20
(5)

4.14

(3)

2.71

(3)

2.71

(3)

2.71

(3)

2.43

(3)

2.43

๖0
(๑๐)
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+
(๑๐)
9.14
๓.๒ ยุทธศาสตร"ของ สอดคลองและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตร"จังหวัด และ
องค"กรปกครองส#วน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และ Thailand
๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร"
(๑๐)
9.14
สอดคลองกับยุทธศาสตร"พัฒนากลุ#มจังหวัด ยุทธศาสตร"
จังหวัด
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ#นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร" คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐
ปO และ Thailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน"
วิสัยทัศน" ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค"กรปกครอง
(๕)
4.14
ส#วนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอย#าง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะองค"กรปกครองส#วนทองถิ่น และสัมพันธ"
กับโครงการพัฒนาทองถิ่น
๓.๕ กลยุทธ"
(๕)
4.28
แสดงใหเห็นช#องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา
ตามอํานาจหนาที่ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่นที่จะ
นําไปสู#การบรรลุวิสัยทัศน" หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน"นั้น
๓.๖ เปNาประสงค"ของ เปNาประสงค"ของแต#ละประเด็นกลยุทธ"มีความสอดคลอง
(๕)
4.43
แต#ละประเด็นกลยุทธ" และสนับสนุนต#อกลยุทธ"ที่จะเกิดขึ้น มุ#งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
(๕)
4.43
ความมุ#งมั่นอันแน#วแน#ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตร"
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน"ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
(Positioning)
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสู#ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร"
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ#งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
(๕)
4.43
กําหนดจุดมุ#งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเปNาประสงค" ตัวชี้วัด ค#าเปNาหมาย กลยุทธ"
จุดยืนทางยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่นที่
มีความชัดเจน นําไปสู#การจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่น
ในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อง
โยงดังกล#าว
26
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๓.๙ ความเชื่องโยงของ ความเชื่องโยงองค"รวมที่นําไปสู#การพัฒนาทองถิ่นที่
ยุทธศาสตร"ในภาพรวม เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ปO
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ#ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร"การพัฒนาของ
องค"กรปกครองส#วนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่น
รวมคะแนน
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+
(๕)
4.71

๑๐๐

88.39

การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล+องแผนพัฒนาท+องถิ่นขององคกรปกครองสวนท+องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได+
๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา
๑๐
9
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท+องถิ่นไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
๑๐
8.86
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท+องถิ่นไปปฏิบัตใิ นเชิงคุณภาพ
๑๐
8.43
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
๑๐
8.43
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด+วย
๖๐
53.58
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
4.57
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค"สอดคลองกับโครงการ
(๕)
4.43
๕.๓ เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู#การตั้งงบประมาณ
(๕)
4.43
ไดถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปO
(๕)
4.29
๕.๕ เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
(๕)
4.43
เศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
(๕)
4.29
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร"จังหวัด
(๕)
4.57
๕.๘ โครงการแกไขปQญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง
(๕)
4.43
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
4.57
๕.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
4.71
๕.๑1 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค"และผลที่คาด
(๕)
4.29
ว#าจะไดรับ
๕.๑2 ผลที่คาดว#าจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค"
(๕)
4.57
รวมคะแนน
๑๐๐
88.30
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แยกรายละเอียดไดดังนี้
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การพัฒนา
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ปริมาณ

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท+องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

เปนการวิเคราะห"กรอบการจัดทํายุทธศาสตร"ขององค"กร
ปกครองส#วนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห" SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปQจจัยและสถานการณ"การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต#อการพัฒนา อย#างนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะห"ศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขต#างๆ เพื่อนํามาใชวัดผล
ในเชิงปริมาณ เช#น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม
งานต#างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว#าเปนไปตามที่
ตั้งเปNาหมายเอาไวหรือไม# จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ไดกําหนดไวเท#าไหร# จํานวนที่ไม#สามารถดําเนินการไดมี
จํานวนเท#าไหร# สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่
ไดกําหนดไว
2) วิเคราะห"ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต#างๆ มาใชเพื่อวัดว#า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต#างๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงต#อความตองการของประชาชนหรือไม#
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม# ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม# สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ" การดําเนินการต#างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการ
ไดตามวัตถุประสงค"หรือไม# ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค"และเปNาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส#วนราชการหรือหน#วยงาน
2) วิเคราะห"ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

คะแนน
ที่ได+
9

๑๐

8.86

๑๐

8.43
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๔. แผนงานและ
1) วิเคราะห"แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานต#างๆ มีความ
ยุทธศาสตรการพัฒนา สอดคลองกับยุทธศาสตร"ขององค"กรปกครองส#วน
ทองถิ่นในมิติต#างๆ จนนําไปสู#การจัดทาโครงการพัฒนา
ทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค"กรปกครองส#วนทองถิ่นที่
มีพื้นที่ติดต#อกัน
2) วิเคราะห"แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานต#างๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปQญหาความยากจน หลักประชารัฐ
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจนของ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงค"สนองต#อแผนยุทธศาสตร"
ชื่อโครงการ
การพัฒนาขององค"กรปกครองส#วนทองถิ่นและ
ดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน"ของ
องค"กรปกครองส#วนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ#งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ#านแลวเขาใจไดว#า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กําหนด
มีวัตถุประสงค"ชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
วัตถุประสงค"
กําหนด วัตถุประสงค"สอดคลองกับความเปนมาของ
สอดคลองกับโครงการ โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค" มีความเปนไป
ไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เปNาหมาย
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปให
(ผลผลิต ของโครงการ) ถึงเปNาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท#าไร
มีความชัดเจนนําไปสู# กลุ#มเปNาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย#างไร กลุ#มเปNาหมาย
การตั้งงบประมาณได พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายให
ถูกตอง
ชัดเจนว#าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในช#วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ#มเปNาหมายของโครงการ
หากกลุ#มเปNาหมายมีหลายกลุ#มใหบอกชัดลงไปว#าใครคือ
กลุ#มเปNาหมายหลัก ใครคือกลุ#มเปNาหมายรอง
๕.๔โครงการมีความ โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถใน การแข#งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
สอดคลองกับแผน
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และเท#า
ยุทธศาสตร" 20 ปO
เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรต#อสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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คะแนนเต็ม
10

คะแนน
ที่ได+
8.43

60
(5)

4.57

(๕)

4.43

(๕)

4.43

(๕)

4.29
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๕.๕ เปNาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห#งชาติ

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ
Thailand 4.0

๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร"จังหวัด

คะแนนเต็ม

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห#งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนย"กลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศน"ภายใตยุทธศาสตร"ชาติ 20 ปO (4) ยึด
เปNาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสู#การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อย#างจริงจังใน 5 ปOที่
ต#อยอดไปสู#ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปNาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข#งขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู#รายได
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช#วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอย#างมีคุณภาพ (3)
การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย#างเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผ#นดินที่มี
ประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู# Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เช#น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ"ไปสู#
สินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู#การขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค" และนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู#การเนนภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ
ความคิดสรางสรรค" นวัตกรรม วิทยาศาสตร" เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา แลวต#อยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช#น ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕)

คะแนน
ที่ได+
4.43

(๕)

4.29

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม#สามารถแยกส#วนใดส#วนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมต#อหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตร"จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปQจจุบัน

(๕)

4.57
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เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร#วมดําเนินการ เปน
โครงการต#อยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนา
แลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ
5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก# (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร#งใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีมีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
การราคาถูกตองตาม กับโครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางช#าง หลักของ
หลักวิธีการ
ราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความโปร#งใสในการ
งบประมาณ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ"
๕.๑๑ มีการกําหนด
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใช
สอดคลองกับ
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค"และผลที่ (efficiency) ได เช#น การกําหนดความพึงพอใจ การ
คาดว#าจะไดรับ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค"ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ" คาดว#า
จะไดรับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว#าจะ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม
ไดรับสอดคลองกับ
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค"ที่ตั้งไว
วัตถุประสงค"
การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเท#ากับวัตถุประสงค"
หรือมากกว#าวัตถุประสงค" ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค"ควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดําเนินงานอย#างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับ
ความเปนจริง (5) ส#งผลต#อการบ#งบอกเวลาได
รวมคะแนน

๕.๘ โครงการแกไข
ปQญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปNาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)
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คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได+
4.43

(๕)

4.57

(๕)

4.71

(๕)

4.29

(๕)

4.57

๑๐๐

88.30

ปbญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ปQญหาความตองการของประชาชนมีมากแต#งบประมาณมีนอย เทศบาลตําบลหวยกระบอกจึง
ไม#สามารถตอบสนองความตองการไดอย#างเพียงพอ
2. ดวยขอจํากัดของงบประมาณและภาระค#าใชจ#ายประจํา ทําใหไม#สามารถนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผน สู#การปฏิบัติไดอย#างเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นนอย
หมายเหตุ : ปQญหาอุปสรรคเปนขอจํากัดที่เทศบาลตําบลหวยกระบอกประสบปQญหามาเปนเวลา
หลายปO เช#นเดียวกับทองถิ่นอีกหลายๆ แห#ง คือภาระค#าใชจ#าย ทั้งค#าใชจ#ายประจํา ค#าใชจ#ายที่เกิดจากภาระหนาที่ที่
ตองทํา ประกอบกับภาระที่ตองชําระหนี้เงินกู ในขณะที่รายไดที่ไดรับโดยเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้นนอยมาก
มีข+อเสนอแนะ
1. กอง/งาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการควรมี ก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการ และการติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการอย#างนอยเพื่อใหไดทราบถึงปQญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้นว#าควรจะดําเนินการ
ต#อไปหรือไม# หรือตองปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งต#อไป
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปO 2562 เมื่อประกาศใชแลว
จะตองมีการแจกใหกอง/งานต#างๆ รับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของ กอง/งาน เพื่อจะไดนําไปปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู#แลวใหดีต#อไป
3. การจัด แผนงานโครงการในแผนพัฒ นาประจํา ปOกับ การตั้งงบประมาณรายจ#าย และการนํ า
แผนงาน/โครงการไปสู#การปฏิบัติ ควรจะมีความใกลเคี ยงกั นทั้ งในเรื่ องของจํ านวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว#าที่ผ#านมา เพื่อใหการดําเนินพัฒนาเปนไปอย#างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปNาหมาย
4. การติ ดตามประเมิ นผลถื อเปนเรื่ องสํ าคั ญในการดําเนิ นโครงการ/กิ จ กรรม แต#จากการได
ดําเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว#าการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมี
นอยไม#เปนรูปธรรม
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