ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
(รอบตุลาคม ๒๕60 - มีนาคม ๒๕๖1)

เทศบาลตําบลดอนเจดีย
อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคผนวก

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนา
เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา การกีฬา
พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภคและการสงออก
ยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการ
ของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถดานการกีฬาสูความ
เปนเลิศในระดับชาติ
ยุทธศาสตรที่ 6
การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง
2. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายน้ําใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน
3. การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวสวยงาม นามอง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถานประกอบการ
2. การปองกันและควบคุมโรค
3. การพัฒนาการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร
4. การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
6. การพัฒนางานสัตวแพทย
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความพรอม
4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถิ่น
5. สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม
3. สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส สามารถใช
ชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมได
4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
3. การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล
4. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชน
5. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มชองทางใน
การรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. การจัดใหมีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย
3. การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหพรอมตอการปฏิบัติงาน
4. การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีสวนรวม
5. การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบวิถีไทย
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสีป่  (พ.ศ.2561-2564)
คําชี้แจง : แบบประเมินตนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลดอนเจดีย
ประเด็นการประเมิน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดทําประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา

มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน
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สรุปติดตามและประเมินผลสําหรับแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
คํ า ชี้ แ จง : เป น แบบติ ด ตามตนเอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลดอนเจดีย
2. รายงานผลการดําเนินงาน ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ป 2560
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

1
2
3
4
5
6
รวม

13
14
16
11
20
7
81

ป 2561

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

5,628,000
1,748,000
9,624,650
5,174,600
3,104,800
926,000
26,206,050

12
13
18
11
19
6
79

งบ
ประมาณ

2,001,000
1,783,000
12,572,200
5,155,200
3,969,700
976,000
26,457,700

รวม
จํานวน
โครงการ

25
27
34
22
39
13
160

งบ
ประมาณ

7,629,000
3,531,000
22,196,850
10,329,800
7,074,500
1,902,000
52,663,150
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ยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู
สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ป 2559
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม

1
10
20
7
2
24
64

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6

งบ
ประมาณ

10,000
1,910,000
2,851,000
8,861,000
403,000
1,503,000
15,538,000

ป 2560

ป 2561

รวม

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1
4
14
13
8
10
50

10,000
60,000
68,000
9,300,650
2,345,800
615,000
13,551,450

11
23
14
9
57

1,893,000
6,785,200
12,613,300
690,000
21,981,500

2
25
57
34
19
24
167

20,000
3,863,000
9,704,200
30,774,950
3,438,800
2,118,000
49,918,950

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ เพือ่ การบริโภคและการสงออก
การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน
การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถดานการกีฬาสูความเปนเลิศในระดับชาติ
การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและการบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่  (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย
ประเด็นการพิจารณา
(1) ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
(3) ยุทธศาสตร ประกอบดวย
(3.1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(3.3) ยุทธศาสตรจังหวัด
(3.4) วิสัยทัศน
(3.5) กลยุทธ
(3.6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร
(3.8) แผนงาน
(3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
(3.10) ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได
16.5
11.7
61.8
(9)
(9)
(9)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4.8)
(5)
90
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แนวทางในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลสีป่  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(3)
3
(1) ขอมูล เกี่ยวกับด านกายภาพ เช น ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข อมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
(2)
1.5
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
(2)
1.5
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห
(4) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารพื้ น ฐาน เช น การคมนาคมขนส ง
(2)
2
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(5) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช น การเกษตร การประมง
(2)
1.5
การประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิช ย
/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา)
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
(2)
2
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
(2)
2
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
(2)
0
การใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
(3)
3
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํารวมตัดสินใจ
ร ว มตรวจสอบ ร ว มรั บ ประโยชน ร ว มแก ไ ขป ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
15
(1) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
(2)
1.9
ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 4.0
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ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
(1)
0
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น

(ตอ)

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน

(2)

1

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน

(2)

1.8

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา

(2)

1

(6) ผลการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการพั ฒ นาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S - Strengit (จุดแข็ง)
W - Weakness (จุดออน) O - Opportunity (โอกาส) และ T - Therat
(อุปสรรค)

(2)

2

(7) สรุ ป ประเด็ น ป ญ หาและความต อ งการของประชาชนเชิ ง พื้ น ที่
มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมุติฐานของปญหา
แนวทางการแก ไ ขป ญ หาหรื อ วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หา การกํ า หนด
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา

(2)

2

(8) สรุป ผลการดํา เนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจา ย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุปสถานการณ
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล
การนํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ไปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ และการประเมิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน
ผลที่ ได รั บ/ผ ลที่ สํ า คั ญ ผล กระ ทบแ ละส รุ ป ป ญหา อุ ป ส รร ค
การดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาและแนวทางการแก ไ ขป ง บประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
3. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปกครองสวนทองถิ่น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

(1)

1

(1)

1

65
(10)

9
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ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศาสตร (ตอ)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ
สอดคลองและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand 4.0
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึง่ มีลักษณะแสดงสถานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา
3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
3.6 เปาประสงคของแตละ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ประเด็นกลยุทธ
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

3.10 ผลผลิต/โครงการ

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนําไปสูผ ลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกลาว
ความเชื่องโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุดกลุม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสูการจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและ
ครบถวน
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(10)
9

(10)

9

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

4.8

(5)

5

100
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลสีป่  (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

คะแนนที่ได

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

9

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

7
7
8
49.5
(4.5)
(4.5)
(4.5)
(4.5)
(4.5)
(0)
(4.5)
(4.5)
(4.5)
(4.5)
(4.5)
(4.5)
80.5
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แนวทางในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาเทศบาลสีป่  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
เปน การวิเคราะหก รอบการจัดทํา ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสว น
10
9
ท อ งถิ่ น (ใช ก ารวิ เ คราะห SWOT
Analysis/Demand
( Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณเชน การ
10
7
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามที่
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร
จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ ที่
ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
10
7
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป เทคนิ ค ๆ มาใช เ พื่ อ วั ด ค า ภารกิ จ โครงการ กิ จ กรรม งานต า งๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิ เ คราะห ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ ( Impact) โครงการที่ ดํ า เนิ น การ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
1) วิ เ คราะห แ ผนงาน งานที่ เ กิ ด จากด า นต า งๆ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
10
8
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในมิติตา งๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)
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ประเด็นการ
พิจารณา
5. โครงการ
พัฒนา
5.1 ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจ
ไดวา

คะแนน
เต็ม
60
(5)

คะแนนที่
ได

4.5

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการที่กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

5.3 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
นําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถ
ระบุ จํ า นวนเท า ไร กลุ ม เป า หมายคื อ อะไร มี ผ ลผลิ ต อย า งไร กลุ ม เป า หมาย พื้ น ที่
ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตน
ในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

(5)

5.4 โครงการมี
ความสอดคลอง
กับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐
ป

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3)
การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(5)

5.5 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดย (1)
ยึดหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูน ยกลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศ น
ภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป (4) ยึ ด เป า หมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึ ด
หลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ํา
ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ

(5)

4.5

4.5

4.5

4.5
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
5. โครงการพัฒนา (ตอ) โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
5.6 โครงการมีความ
เศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
สอดคลองกับ Thailand 4.0 ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลอง
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตรจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถ
แยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท อ งถิ่ น ต อ งเป น โครงการเชื่ อ มต อ หรื อ เดิ น ทางไปด ว ยกั น กั บ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหา เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ความยากจนหรือการ
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย
เสริมสรางใหประเทศชาติ ไดเปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต ลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่
หลักประชารัฐ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงนา) (LSEP)
5.9 งบประมาณมีความ
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
สอดคลองกับเปาหมาย
ในการจัดทาโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2)
(ผลผลิตของโครงการ)
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ( Efficiency)
(3) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณการ
การประมาณการราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต อ งให ส อดคล อ งกั บ
ราคาถูกตองตามหลัก
โครงการถูกตองตามหลักวิช าการทางชา ง หลักของราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ราคากลางท อ งถิ่ น มี ค วามโปร ง ใสในการกํ า หนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไม
ต่ํ า กว า ร อ ยละห า ของการน า ไปตั้ ง งบประมาณรายจ า ยใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่นๆ

คะแนนเต็ม
60
(5)

คะแนนที่ได

(5)

4.5

(5)

4.5

(5)

4.5

(5)

4.5

0
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ประเด็นการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา (ตอ)
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกกําหนดความพึงพอใจ
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่
เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒ นาซึ่งสอดคล องกั บวัตถุ ป ระสงค ที่ตั้ง ไว การไดผ ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมิ น ผลระดั บ ของความสํ า เร็ จ ได (3)
ระบุ สิ่ ง ที่ ต อ งการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง(5)สงผล
ตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(5)

คะแนนที่ได
4.5

(5)

4.5

100

80.5
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