ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒ นาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้ อ งถิ่น ระดั บ จั งหวัด ร่ ว มกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่น ระดับ จังหวัด ผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกัน จัดทำ
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพื่ อให้ ส ามารถบู ร ณาการกั บแผนพั ฒ นาจังหวัด แผนปฏิ บั ติราชการประจำปี ของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้ น องค์ กรปกครองส่ าวนท้ องถิ่น จึ งต้ อ งกำหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อ
นำไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)
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ประเด็น...

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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ประเด็น
คะแน คะแน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
นเต็ม นที่ได้
ประเด็น
คะแนน คะแน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
นที่ได้
๑. การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
๑๐
สถานการณ์การ ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
พัฒนา
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผล ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
๑๐
การนำแผนพัฒนา วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ท้องถิ่นสี่ปีไป ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร
ปฏิบัติในเชิง
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
ปริมาณ
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่
ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผล ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
๑๐
การนำแผนพัฒนา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการ
ท้องถิ่นห้าปีไป ในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
ปฏิบัติในเชิง
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
คุณภาพ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
๑๐
ยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
พัฒนา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื่นที่ติดต่อกัน
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ
๕.๒ กำหนดวัตถุ
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผล
ผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผล
ผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

ประเด็น
การพิจารณา
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๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
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๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕)

๕

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน

(๕)

๕

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

๕

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

๕

(๕)

๕

๕.๗ โครงการสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ
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ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอด
คล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้
รับ
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ (measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บ อกประสิ ท ธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่ น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุป ระสงค์ที่เกิดที่สิ่ งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ผลที่ได้รับ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
(๕)
ได้รับสอดคล้องกับวัตถุ พั ฒ นาซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
ประสงค์
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุป ระสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็ น เหตุเป็ น ผล สอดคล้ องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒ นา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒ นาท้องถิ่นให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒ นาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม และงบประมาณจากเงิน สะสม โดยจะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น
เป็ นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาอาชีพและเพิ่ม
รายได้
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
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ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
6. . ยุทธศาสตร์ด้นการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การบริหารจัดการที่ดี
รวม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
ลำดับ
ที่

รายการ

โครงการ งบประมาณ

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (..........
โครงการ)
คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

๑

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒

ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ

๓

จากเงินสะสม

๔

จัดทำแผนการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อย คิดเป็นร้อยละ
ละของ
ของ
แผนการ ข้อบัญญัติ+
ดำเนินงาน
เงินสะสม

- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
๕

สามารถดำเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
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การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
(๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัย
แล้ง วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกัน ลงพื้นที่
ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
เท่าที่ควร ประชาชนควรตระหนัก ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การ
รณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปั ญ หาการสั ญ จรไปมาของประชาชนในเขตเทศบาล ในด้ านโครงสร้ าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำ
แผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้น ทางต่างๆให้ ครอบคลุมการเขยายตัวของชุมชนและการขนส่ งพืชผล
ทางการเกษตร
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
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(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น การศาสนาศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี กี ฬ า สถานที่ ผ่ อ นหย่ อ นใจ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่อ
อุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชน
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามา
เป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสั งเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญ หา
ต่างๆ ดังนี้ ปั ญ หาต่างๆ ที่ ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น นั้ น ควรนำมาพิ จารณาจัดลำดั บ
ความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อง ประชาชนทั่ ว ไป ร่ ว มกัน พิ จ ารณาจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของโครงการ และพิ จ ารณาบรรจุเข้ า
แผนพั ฒ นาท่ อ งถิ่ น ต่ อ ไป กรณี โครงการที่ เกิ น ศั ก ยภาพก็ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เสนอขอรั บการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพั ฒ นา จากการพั ฒ นาที่ ผ่ านมาพบว่าองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ด้านสิ่งแวดล้อมที่ ปัญหาขยะ เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
งบประมาณ

ลำดับที่

โครงการ

๑.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลออ อ่อนนาเมือง ม.
2 บ้านนา

๒.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายวี ตันท้าว -บ้านนายกองเกียน สีสุ 1,038,000.00
ราช ม.8 นาเมือง

๓.

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

15,000.00

๔.

โครงการสายตรวจจักรยาน

50,000.00

๕.

โครงการติดตั้งชุดกระจกโค้ง

100,000.00

๖.

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้าน นายรัง
ม่วงทิม และภายในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านนา

44,044.09

๗.

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านนางสมัย
ทองลา และภายในชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านธนูทอง

32,643.34

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง

ที่ดำเนินการ
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๘.

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย 14 ที่ทิ้งขยะ
เทศบาลและภายในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม

107,427.05

๙.

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายนานายลุ้น คำ
ภาแก้ว สิ้นสุดเขตเทศบาล และ ภายในชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านน้อย ต.ท่าสะแก

131,873.62

๑๐.

อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาซอยข้างอู่ป.เจริญยนต์-เขต ม.3 ธนูทอง
หมู่ที่ 4 บ้านไทรงาม

584,000.00

อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนางศิริพร พรหมสุวรรณดี หมู่ที 5
บ้านศรีสงคราม

68,700.00

อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาซอย นายธวัชชัย-นางสุนยี ์ โพธิกุล หมู่ที่ 6
บ้านร่มเย็น

81,100.00

๑๓.

อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาซอย นครไทย-ชาติตระการ 11 หมู่ที่ 3
บ้านน้อย ต.ท่าสะแก

461,400.00

๑๔.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบศูนย์การเรียนรู้ ม.1 บ้านป่าแดง

247,000.00

๑๕.

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายห้วยเตย บริเวณที่นานายเดิม ขุนขำ
ม.2 ต.ป่าแดง

60,000.00

๑๖.

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านนา-นาเมืองช่วงบ้านนางจำรัส เสนา
นุช-หนองฉิม ม.3 ธนูทอง

49,000.00

17.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเชื่อมระหว่างถนนหลังโรงเรียนชาติตระการ
วิทยา-สามแยกไปวัดบ้านนา ม.3 ธนูทอง

651,000.00

18.

โครงการสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้าน ด.ต.ธวัชชัย สาลี-สามแยกบ้าน
นายสาคอย ภูสิตตา ม.4 ไทรงาม

175,000.00

19.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนครไทย-ชาติตระการซอย13 ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม-สุดเขตเทศบาลตำบลป่าแดง

444,000.00

20.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองร้องหนองบัว ช่วงที่ นายอุดม ดวงอุ
ปะ-คลองส่งน้ำ

749,000.00

21.

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นานายเล็ด โท
จำปา

239,000.00

22.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย 11 ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลป่าแดง (ช่วงที่

272,000.00

๑๑.
๑๒.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง
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นางใส แสงอินทร์)
23.

ก่อสร้างประปาหอถังสูง

394,000.00

24.

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนายสมบัติ โครตรักเพชรหลังโรงเรียนท่าสะแก หมู่ที่3 บ้านน้อย

130,024.75

25.

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

80,000.00

26.

โครงการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

30,000.00

27.

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

20,000.00

28.

โครงการส่งเสริมการออกกำลังด้วยการเต้นแอโรบิค

100,000.00

29.

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ป่าแดงเกมส์

150,000.00

30.

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา

200,000.00

31.

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว

20,000.00

32.

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล

30,000.00

33.

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน และจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น

30,000.00

34.

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000.00

35.

อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชาติตระการสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด

40,000.00

36.

โครงการอบรมดับเพลิงจูเนียร์

15,000.00

37.

โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในชุมชน

40,000.00

38.

โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟภายในอาคาร
เบื้องต้น

25,000.00

39.

อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชน

29,000.00

40.

อุดหนุนโครงการด้านการจราจรและจัดการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์

29,000.00

41.

โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

40,000.00

42.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ (8 หมู่บ้าน)

50,000.00

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง
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43.

โครงการส่งเสริม การลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

30,000.00

44.

โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

50,000.00

45.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

20,000.00

46.

โครงการลด ละ เลิกการใช้ ภาชนะ โฟม บรรจุอาหาร

10,000.00

47.

โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน

20,000.00

48.

โครงการระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลป่าแดง

116,000.00

49.

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

100,000.00

50.

โครงการแข่งขันกีฬา วันอนุบาล

20,000.00

51.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

981,720.00

52.

โครงการเปิดโลกกว้างแหล่งเรียนรู้

20,000.00

53.

โครงการจัดกิจกรรมงานวันแม่

10,000.00

54.

โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง

150,000.00

55.

โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

100,000.00

56.

โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา (บุญบั้งไฟและตักบาตรเทโวโรหนะ)

140,000.00

57.

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญพระเวส

150,000.00

58.

โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

20,000.00

59.

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนชาติตระการวิทยา

150,000.00

60.

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าแดง

150,000.00

61.

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านท่านะแก

150,000.00

62.

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าแดง

63.

โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลป่าแดง

64.

โครงการวันท้องถิ่นไทย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง

6,143,100.00
700,000.00
5,000.00
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งบประมาณ

ลำดับที่

โครงการ

65.

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

20,000.00

66.

โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

80,000.00

67.

โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเสียภาษี

30,000.00

68.

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ให้กับประชาชน

30,000.00

69.

อุดหนุนโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างระดับอำเภอฯ

24,000.00

70.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

20,000.00

71.

โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน

50,000.00

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลป่าแดง

ที่ดำเนินการ
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