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รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้ องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด จึงได้จัดทำ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบ ทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจั ดระเบี ยบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้ าที่ เพิ่ มมากขึ้น แต่อ งค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ว นใหญ่ ยั งคงมี ทรัพ ยากรจำกัด ทั้ งทรัพ ยากรบุ คคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ท้อ งถิ่นของตน จึงกำหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีห น้าที่ จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ
1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
5) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ
อนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จ
ของแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ได้ “ระบบติ ดตาม” จึงเป็น เครื่องมือ สำคัญ ที่ ช่ว ยในการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพในการ
ดำเนิ น งาน รวมถึง “ระบบประเมิน ผล” ที่ คอยเป็ นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนิ นงานเป็ นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้ าหมายหรื อ ไม่ อ ย่ างไร เพื่ อ นำข้ อ มู ล ดั งกล่ า วมาใช้ ในการปรับ ปรุง แก้ ไข ขยายขอบเขต หรือ แม้ แ ต่ ยุ ติ ก าร
ดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับ การดำเนิ นงานโครงการ ปั ญหาที่กำลังเผชิญ อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ ว ย่อมส่ งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการดำเนินงานให้ ลุล่ ว ง ค่าใช้จ่ายโครงการสู งเกินกว่า
ที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้ รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดี
แล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภ าพในการใช้ต้นทุน ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้ า หมายของโครงการต่ า งๆ การระบุ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในโครงการและการเสนอทางแก้ ปั ญ หา การติ ด ตาม
ดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ
ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญ
กับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้น
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จะเห็ น ได้ ว่ าการวางระบบติ ด ตามไม่ จ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งแบกรั บ ภาระต้ น ทุ น ที่ สู ง หรื อ มี ค วามซั บ ซ้ อ นแต่ อ ย่ า งใด
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราวเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตร
มาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลาเพียงจำนวนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อ
จะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การ
ขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็น
สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและ การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล
ยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ
ของหน่ วยงานหรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็ น
งบประมาณรายจ่ ายได้ รั บ การตรวจติ ด ตามโดยคณะกรรมการที่ ถู ก จั ด ตั้ งขึ้ น ก็ ต าม หรื อ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าสุดจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะ 6 เดือน : รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (ระหว่าง
เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2562 ถึ ง กั น ยายน พ.ศ. 2562) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจัด ทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6
ข้อ 29 ข้อ 13 และข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ คือ
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพือ่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าสุด เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด จึงได้ดำเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตำบลท่ าสุ ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 6 เดื อ น
รอบเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.2562 (ระหว่ างเดือ นเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง กั น ยายน พ.ศ. 2562) ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็ น การประเมิน ประสิ ทธิภ าพประสิท ธิผ ลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็น การประเมิ น
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ ที่มีส่ ว นได้ เสี ย ทุกฝ่ ายหรื อไม่ การติด ตามและประเมิน ผลนี้ ไม่ ใช่การตรวจสอบเพื่ อการจับผิ ด
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ ผลการทำงาน เพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลว
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึง่ ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ,การประเมินปัจจัย
นำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ,การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบั ติ ,การประเมินผลิต
นโยบาย ,การประเมินผลลัพธ์นโยบาย และการประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย , ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ,แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นทีแ่ ละนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จ ะกระทำหรือไม่กระทำ หรือยกเลิกโครงการ ในกรณี ที่เห็ นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน หรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ,
สมาชิกสภาท้องถิ่น ,ประชาชนในพื้นที่ , องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม , องค์กรเอกชน ,หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม ,
การจ่ายขาดเงินสะสม, งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดทำงบประมาณ ให้ หั วหน้ าหน่ วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
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3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ ความสำคัญ กับโครงการอันเป็น ภารกิจหลักตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพั ฒ นาได้อย่างเป็ นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน ให้ เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒ นาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ตั้ ง รั บ ให้ มั่ น เพื่ อ รอโอกาสและสุ ด ท้ า ย เมื่ อ มี โ อกาสก็ จ ะต้ อ งใช้ พั น ธมิ ต รให้ เกิ ด ประโยชน์
เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพือ่ ระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นา ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บริห ารท้ องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกล่ าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บ ริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5)
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ดังนี้
การติ ด ตามและประเมิ น ผล เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ต ามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และหนังสื อหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ดตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์เพื่ อความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต / โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้ เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่ อนการพัฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุ ประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้ เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

8
4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มี ปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น เกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูล ทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก
สาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิ บั ติบ รรลุ วัตถุป ระสงค์เพี ยงใด มีปั ญ หาอุป สรรคที่ จะต้อ งปรับ ปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ
8) การประเมิ น จะชี้ ให้ เห็ น ว่ าแนวความคิ ด ริเริ่ ม ใหม่ ในการแก้ ไขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัด ว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติ
โครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะ
ทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกเสีย

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ
2 ประการ ดังนี้
6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้
(1) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น)
(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายหกเดือนได้ ดังนี้
3.1) ระยะเวลา 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
(2) เดือน เมษายน 2562 - กันยายน 2562
(4) เครื่องมือ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมิน ผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพั ฒ นาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผ ลต่อการพัฒ นาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่ าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูล เชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้ รับจากแผนพัฒนา เช่น แบบวัด
คุณภาพแผน แบบติดตามและประเมิน ผลโครงการสำหรับแผนพัฒ นาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการ
หาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(5) กรรมวิธี
เป็ นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้น หาผลกระทบของการดำเนินโครงการ นำมาวิเคราะห์ ปัญ หา สรุปผล
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการดำเนินโครงการ

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ดังนี้
การติ ด ตามและประเมิ น ผล เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ต ามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561
รายละเอียดดังนี้
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ดตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์เพื่ อความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต / โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้ เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ ยนแปลงจะก่อให้ เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่ วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบั ติ
เป็นต้น
4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มี ปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น เกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูล ทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก
สาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิ บั ติบ รรลุ วัตถุป ระสงค์เพี ยงใด มีปั ญ หาอุป สรรคที่ จะต้อ งปรับ ปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ
8) การประเมิ น จะชี้ ให้ เห็ น ว่ าแนวความคิ ด ริเริ่ ม ใหม่ ในการแก้ ไขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัด ว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดี สมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของ
สังคม ควรจะยุ ติโครงการเสี ย เพื่อลดความสู ญ เสียให้ น้อยลง หรือในกรณี ที่มีโครงการที่ มีลั กษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกเสีย
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด ประกอบด้วย
1) นายบุญมา ต๊ะคำปัน
2) นางสาวเพลินจิตต์ ศรีบุรี
3) นายตั๋น สุวรรณภา
4) นายบุญชม ชาวลี้แสน
5) นายบุญศรี ยาวิชัย
6) นายสุรพงษ์ อินทจักร
7) นายสุกิจ พินิจ
8) นางนงค์นุช ดอนชัย
9) นายอัฐพงศ์ คำยัน
10) นายแก้ว อารีย์
11) นางสาวฐิตารีย์ ยาโน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 /ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 / ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 / ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผอ.ร.ร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด / ผู้แทนภาคราชการ
ผอ.ร.ร.บ้านถ้ำผาตอง / ผู้แทนภาคราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ

เลขานุการ

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุง่ หมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุท ธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการพัฒ นา นโยบายผู้ บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาดังที่กล่าวมา มีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- แผนพัฒนาภาคเหนือ
แผนพัฒ นาภาค เป็ น แผนที่ที่ยึ ดกระบวนการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่ว นจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภ าคขึ้น
เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒ นาภาค จัดทำโดยสำนักงานพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ เกิดการพัฒ นาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒ นาตาม “ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าสุด ตั้งอยู่ภาคเหนือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
- แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“เมืองทองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข”
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาขีดความสามารถในการแข่ง ขันด้านการค้ า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออำนวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6และGMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน+6และGMS
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และSMES เพื่อเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาระบบ
ตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิง
สุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรม
กับประเทศเพื่อนบ้าน GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง LOW SEASON พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และค่านิยมล้านนา เชื่อมโยง
สู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน ทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของกำลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมือง เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือ การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 1 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอเมืองเชียงราย
วิสัยทัศน์
“ เมืองมั่นคงของเศรษฐกิจ การเกษตรปลอดภัย มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สังคมสงบสุข ”
พันธกิจ
1) การบริหารจัดการน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าทางการตลาด การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม และโครงการขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจา
พระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) การจั ดการศึกษาและสาธารณสุขเชิงบูรณาการเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่ดี ดำรงไว้ซึ่งฐานวัฒ นธรรม
ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประชาชน
5) สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
6) ดำเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตาม
กฎหมายให้เกิดความถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล
7) ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์
1) เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มประเทศ GMS, ASEAN และ ASEAN +6
2) เพื่อเพิ่มรายได้จาการส่งออกสินค้าการเกษตร, OTOP, SME ไปยังกลุ่มประเทศ GMS, ASEAN และ
ASEAN +6
3) สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำรง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว
และการเกษตรแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การศึกษา ศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่น ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตประชาชน โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
ท่องเที่ยว และการเกษตรแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้าและการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 2
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งบริการในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3
สร้างรายได้และความเข้มแข็งภาคการเกษตร โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา และ
เพื่อนบ้าน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจ
และสังคมการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการสร้างสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2
ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูป ขยะอันตราย
มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง น้ำเสีย และสารเคมีทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ และยั่งยืน
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กลยุทธ์ที่ 4

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันใน
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
กลยุทธ์ที่ 3
บูรณาการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่
รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมระบบการบริการสาธารณสุข และการแพทย์ที่มีมาตรฐานสามารถเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่ บนหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั งหวัด เชี ย งราย (พ.ศ.2561 – 2565)
รายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ประชาชนมี
ความสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
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กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด
เทศบาลตำบลท่าสุด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวัง
ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ ของท้องถิ่น ในอนาคตอย่างรอบด้าน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ท่าสุดเป็นเมืองเจริญ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ประชากรอยู่ดีมีสุข”
2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด
1. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล และมีการจัดผังเมืองของท้องถิ่น
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการพัฒนาการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
5. ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนา ปรับปรุง การบริการประชาชน การบริห ารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในท้องถิ่น
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ทั่งถึงและได้มาตรฐาน
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ พัฒนากระบวนการความรู้ การบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการ
4. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานสังคมให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดี ธรรมชาติสมบูรณ์
6. ส่งเสริม พัฒนาด้านการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถิ่น
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและการปศุสัตว์
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ให้
ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ ให้มีคุณภาพและตามมาตรฐาน
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม การเรียนรู้คู่วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการ
นันทนาการ
3.3พัฒนาสื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง ศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มองค์กร
4.4 ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนงานจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.6 ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
4.7 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การกีฬาและนันทนาการของชุมชน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู บำรุงรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้อดุ มสมบูรณ์และยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กร และชุมชน ใน
การพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น
6.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ
รองรับการบริการประชาชน
6.3 พัฒนาและปรับปรุงการบริการ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติงาน และสื่อประชาสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงานและรองรับการบริการประชาชน
5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสุด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสุด โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้
นโยบายการพัฒนา
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.1 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาแก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ งในและนอกระบบและประสานกั บ
หน่วยงานทางการศึกษาในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้โดดเด่น
1.4 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กิจ กรรมลานกีฬ าชุมชนและการจัดการแข่งขันกีฬ าประเภทต่างๆ ในระดั บ
หมู่บ้านและระดับตำบล
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้านและตำบล
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษและสถานที่จำหน่าย
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินการสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
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4. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน รถบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การสงเคราะห์สวัสดิการแก่เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการบริการ
ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
4.3 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม องค์ก รต่ าง ๆ เช่ น กลุ่ ม พั ฒ นาสตรี กลุ่ ม อสม. ผู้ สู งอายุ
อปพร. สายตรวจอาสา และเยาวชน ฯลฯ
4.4 พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน มาตรการและแนวทางการรัก ษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และป้ายเตือนต่างๆ บริเวณทางแยก
และจุดสำคัญต่างๆ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภั ยแก่ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะให้ทั่วถึง และบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การบริหารจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพ
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น การ
ประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ โดยดําเนินการในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
6. นโยบายด้านการเมืองและบริการ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบการบริหารงาน โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดแผนงานการพัฒนา
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ มีทักษะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการกับประชาชน
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
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แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการดำเนินการตรวจสอบ (ออกพื้นที่ / หรือสุ่มตรวจ) การ
ดำเนิ น โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมที่ ด ำเนิ น การจริงทั้ งหมดในพื้ น ที่ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ประจำปี
งบประมาณว่าสามารถเป็นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และประชุมคณะกรรมการเพื่อนำข้อมูลที่ได้สำหรับการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด ได้กำหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าสุด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ทำและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจั ดทำแผนขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ มเติมจนถึ ง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ดังกล่ าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
- กรอบเวลา ความสอดคล้ อ ง ความพอเพี ย ง ความก้ า วหน้ า ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ผลลัพธ์และผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรอบเวลา
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วง
เวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(2) ความสอดคล้อง
มีค วามสอดคล้ อ งกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิ น
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
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ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(3) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น
(4) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะ มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้ นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อ ยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รั บ ความปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนั น
อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอในการดำรงชีวิต
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลง และถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิล ปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่น ท้ องถิ่น ยังคงอยู่ และได้รับการส่ งเสริม
อนุ รั ก ษ์ สู่ ค นรุ่ น ต่ อ ไป ประชาชน เกิ ด ความตระหนั ก และเข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ สาน
ภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นไทย
(5) ประสิทธิภาพ
ติด ตามและประเมิ น โครงการที่ ด ำเนิ น การ ว่า สามารถดำเนิ น การได้บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่
(6) ประสิทธิผล
ประชาชนมีค วามพึงพอใจมากน้ อยเพี ยงใด ปั ญ หาของชุ มชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาท้องถิ่น

21
(8) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ
เป็ น การประเมิน ถึงผลกระทบต่อชุมชน และสั งคม และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ
ประเมินผลกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ กระบวนการมีความเหมาะสม ถูกต้อง
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดำเนินการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตำบล และอำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น มีหมู่บ้าน
บางส่ ว น และหรื อ ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้ า งเคี ย ง ซึ่ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูล จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาส
และอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตาม และประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
การติดตามและประเมินผลโครงการ
➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) รวมทั้งที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม
1) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
2) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด ได้กำหนดใช้เครื่องมือ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซั กซ้อมแนวทาง
ทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
รายละเอียดดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต / โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ ที่ควรได้เพื่ อให้ เกิดความสอดคล้ องและขับเคลื่ อนการพั ฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล
แบบแนวทางในการให้คะแนนแนวทางการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมานมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนน
ที่ได้เฉลี่ย
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แนวทางในการให้คะแนนการทางการพิจารณาติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว
ประเด็นการพิจารณา
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 10
ส่ ว น ท้ องถิ่ น (ใช้ ก ารวิ เ ค ราะห์ SWOT Analysis/ Deman
(Deman Analysis)/Global Demand และ Treand ปั จจั ย
และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุ ม ที่ มี ก ารใช้ ตั ว เลขต่ า งๆ เพื่ อ นำมาใช้ วั ด ผลใน 10
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนพั ฒ นาในเชิ ง คุ ณ ภาพ 10
คือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือ ไม่ ประชาชนพึ ง พอใจหรือ ไม่ สิ่ งของ วั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์
การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร
สามารถใช้ การได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์หรือไม่ ซึ่ งเป็ น ไป ตาม
หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของแผนการปฏิ บั ติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการ
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ สอดคล้องกับ 10
ยุท ธศาสตร์ข ององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ใน มิ ติ ต่ างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/
Deman (Deman Analysis)/Global Demand /Treand หรื อ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน หลั ก ประชารั ฐ และหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งท้ อ งถิ่ น และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ท้ อ งถิ่ น (ด้ า นการเกษตรและแหล่ ง น้ ำ ) (Local Sufficiency
Economy Plan:LSEP)
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ประเด็นการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

5.5 เป้ า ห ม า ย (ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (5)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุป ระสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด (5)
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กั บ หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารดำเนิ น งานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่ อ ยากให้ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตเป็ น ทิ ศ ทางที่ ต้ อ งไปให้ ถึ ง (5)
เป้ า หมายที่ ถู ก ต้ อ งชั ด เจน สามารถระบุ จ ำนวนเท่ า ไหร่
กลุ่ มเป้ าหมายคืออะไร มี ผลผลิต อย่างไร กลุ่ม เป้ าหมาย พื้ น ที่
ดำเนิน งาน และระยะเวลาการดำเนินงาน อธิบ ายให้ ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร
คือเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ
(5)
(1) ความมั่งคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมี ความสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม (5)
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 1 2 โดย (1) ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางการพั ฒ นา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิ บัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน5ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒ นา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขัน และการหลุด พ้ นกับ ดักรายได้ ป านกลางสู่ รายได้ สูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฎิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมี คุณภาพ (3)การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5)การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรภาพ
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นการพิจารณา
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ
Thailand 4.0

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความ
ยากจน หรือการเสริม สร้า งให้
ป ระ เท ศ ช าติ มั่ น ค ง ยั่ งยื น
ภายใต้หลักประชารัฐ

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5.10 มี การประมาณราคาถูกต้ อง
ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (5)
เศ รษ ฐกิ จ ไป สู่ value-Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จ ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงวัฒนธรรม
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
นวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว งเวลาของ (5)
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่ งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น โครงการเชื่ อ มต่ อ หรือ เดิ น ทางไปด้ ว ยกั น กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็ น โครงการที่ ด ำเนิ น การภายในพื้ น ฐานความพอเพี ย งที่ (5)
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อ
ยอดและขยายได้ เป็ น โครงการที่ ป ระชาชนต้ องการเพื่ อให้ เกิด
ความยั่ งยื น ซึ่ งมี ลักษณะที่ จะให้ ท้องถิ่นมี ความมั่น คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ (5)
(1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ (5)
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่ าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแน
เต็ม นที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดมวลผล (Key Performance Indicator : (5)
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ KPI) ที่ ส ามารถวั ด ได้ (measurable) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ผ ล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) ได้ เช่ น
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ)
5 .1 2 ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ได้ รั บ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ (5)
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พัฒ นาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินการตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฎิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ........................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒ นาเทศบาลตำบลท่าสุด ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้ องของยุ ทธศาสตร์และโครงการ แบบตัว บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน
เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาของเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ระยะ 6
เดือน รอบเดือน ตุลาคม 2562 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง ตุลาคม 2562) คือการประเมินผล
ในเชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ นวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนด
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ดำเนินการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา โดยดำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น
ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
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สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
รวม

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

คะแนนที่ได้
8.3
7.8
8.0
8.2

(5)
(5)
(5)

4.0
4.2
3.8

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

4.5
4.3
4.2
4.7
84.8

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด
- ให้ดำเนินโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

4.7
4.7
4.7
4.5
4.2

