ประกาศเทศบาลตาบลปราณบุรี
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตาบลปราณบุรี
**************************
อาศัย อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๙ (๓) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บั ด นี้ เทศบาลต าบลปราณบุ รี จึ ง ขอประกาศรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตาบลปราณบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
เพื่อแสดงผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ของเทศบาลตาบลปราณบุรี
ประเด็นพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๒๐)
(๑๙.๑๘)
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
(๓)
๒.๓๖
ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ งน้า ลักษณะของไม้ /
ป่ า ไม้ ฯลฯ ด้ า นการเมื อ ง/การปกครอง เช่ น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่ น ข้อมู ล
เกี่ ย วกั บ จ านวนประชากร และช่ ว งอายุ แ ละจ านวน
ประชากร ฯลฯ

(๒)

๒

๑.๓ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

(๒)

๒

๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(๒)

๒

๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ปร ะ ม ง ก า ร ป ศุ สั ต ว์ ก าร บ ริ ก า ร ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ

(๒)

๑.๘๒

๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

(๒)

๒

๑.๗ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ทรัพ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ า ป่ า ไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

๒

๑.๘ การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(๒)

๒

๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนิ น การประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓)

๓

ประเด็นพิจารณา
๒.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๒๐)
(๑๘.๓๒)
๑. การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความ
(๕)
๔.๗๓
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๒. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

(๓)

๒.๙๕

๓. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น

(๓)

๒.๖๔

๔. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น

(๓)

๒.๗๓

๕. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(๓)

๒.๗๓

๖. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่
S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness (จุ ดอ่ อน)
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

(๓)

๒.๕๕

๓.ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand
๔.๐

(๖๐)
(๑๐)

(๕๘.๖๔)
๑๐

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และ
เชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละThailand
๔.๐

(๑๐)

๙.๓๖

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
(๑๐)
๙.๒๗
พั ฒ นาภาคแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งการจะเป็ น หรื อ บรรลุ ถึ ง อนาคตอย่ า ง
ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและศั ก ยภาพที่ เ ป็ น
ลั ก ษณะเฉพาะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(๕)

๕

๓.๕ กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(๕)

๕

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน

(๕)

๕

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ จ ริ ง ที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลส าเร็ จ ทาง
ยุทธศาสตร์

(๕)

๕

๓.๘ แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุ ด มุ่ ง หมายในเรื่ อ งใดเรื่อ งหนึ่ ง หรือ แผนงานที่ เ กิด จาก
เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ จุ ด ยื น ทาง
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว

(๕)

๕

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐
แผนพั ฒ นาภาค/แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด /แผนพั ฒ นา
จัง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(๕)

๕

๑๐๐

๙๖.๑๔

รวมคะแนน

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
๑.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
๑๐
๙.๑๘
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มผี ลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๒. การประเมินผล
การนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ก็คือผลผลิตนัน่ เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จานวนที่ดาเนินการจริงตามทีไ่ ด้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่
ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิน่
ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

๑๐

๘.๘๒

๓. การประเมินผล
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ
การนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นนั้ ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการทีบ่ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๙.๒๗

๔. แ ผ น ง า น
แ ล ะยุทธศาสตร์
การพัฒนา

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๐

๑๐

ประเด็นพิจารณา
๕.โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๖๐)
(๖๐)
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
(๕)
๕
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึง่ อ่านแล้วเข้าใจได้วา่ จะพัฒนาอะไรในอนาคต

๕.๒ กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าโครกลุ่ม
เป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง

(๕)

๕

(๕)

๕

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมัน่ คง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน

(๕)

๕

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นาไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่
ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ

(๕)

๕

๕.๓ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัด เ จ น นา
ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

ประเด็นพิจารณา
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand ๔.๐

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
(๕)
๕
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสูส่ ินค้าเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
กับยุทธศาสตร์จังหวัด ของ แผนพัฒนาจังหวัดทีไ่ ด้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

(๕)

๕

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มัน่ คง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการทีป่ ระชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕
ประการในการ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด
(Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency)
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความ
ยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

๕

(๕)

๕

๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
การราคาถูกต้องตาม
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
หลักวิธีการงบประมาณ กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์

(๕)

๕

ประเด็นพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
(๕)
๕
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การ
กาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สงิ่ ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
(๕)
๕
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
คานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการ ดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

๑๐๐

๙๗.๒๗

