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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 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
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ จานวน 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จานวน 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อการสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

15
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คะแนน

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

65

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10)

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(10)

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

(10)

3.4 วิสัยทัศน์

(5)

3.5 กลยุทธ์

(5)

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

(5)

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(5)

3.8 แผนงาน

(5)

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(5)

รวมคะแนน

100

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและการประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

20

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของ แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

(3)

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ประชากร และ ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

(2)

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง

(2)
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2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

คะแนนเต็ม

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)

(2)

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(2)

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.

(2)

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

(3)

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

20

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0

(5)

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

(3)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

(3)

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(3)

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(3)

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ SStrength (จุดแข็ง) W- Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

(3)

3. ยุทธศาสตร์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

60

3 .1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

(10)

3 .2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0

(10)

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0

(10)

3.4 วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น

(5)
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3.5 กลยุทธ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ ที่ต้องทาตามอานาจ
หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5)

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ ละ
ประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

3.8 แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

(5)

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

(5)

รวมคะแนน
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4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
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คะแนน

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

10

2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

10

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

10

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

(5)

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

(5)

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

(5)

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(5)

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(5)

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0

(5)

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

(5)

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ

(5)

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

(5)

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

(5)

5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

(5)

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(5)

รวมคะแนน
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1.การสรุปสถานการณ์การ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
พัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)

10

2. การประเมินผลการ
พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

10

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้ กาหนดไว้
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)

3. การประเมินผลการ
พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนาเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไป
ตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
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2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4 . แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน

10

2) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP)
5. โครงการพัฒนา

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

60

5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต

(5)

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผลวิธีการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5)

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ

(5)
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5.4 โครงการมีความสอด
คล้องกับแผน ยุทธศาสตร์
20 ปี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน

(5)

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(5)

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand
4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ

(5)
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5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

(5)

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มัน่ คง มั่งคัง่ ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(LSEP)

(5)

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)

(5)

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

(5)

5.11 มีการกาหนดตัว
ชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
Indicator : KPI) ทีส่ ามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การ

(5)
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กาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
คานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้

(5)

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได้

4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1. จานวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)
ยุทธศาสตร์
1. การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

ปีที่ 1
(2561)
จานวน
โครงการ
6

ปีที่ 2
(2562)
จานวน
โครงการ
7

ปีที่ 3
(2563)
จานวน
โครงการ
7
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ปีที่ 4
(2564)
จานวน
โครงการ
7

รวม
จานวน
โครงการ
27
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2. ด้านการพัฒนาการศึกษา
3.ด้านการพัฒนาการเกษตร
4.ด้านการพัฒนาสังคม
5.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการประสานแผนพัฒนาจังหวัด
- บัญชีครุภัณฑ์
รวม

9
3
13
29
48

9
3
13
29
51

9
3
13
29
51

9
3
13
29
51

36
12
52
116
201
72

18

18

18

18

18
4
16
11
5
7
187

18
4
16
13
5
7
193

18
4
16
13
5
7
193

18
4
16
13
5
7
193

72
16
64
50
20
28
766

ปีที่ 3
ปีที่ 4
(2563)
(2564)
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
3,190,000
3,190,000
535,000
535,000
110,000
110,000
9,185,200
9,185,200
3,102,800
3,102,800
40,227,200 40,227,200
8,220,000
8,220,000

รวม

2. งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564)

ยุทธศาสตร์
1. การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ด้านการพัฒนาการศึกษา
3.ด้านการพัฒนาการเกษตร
4.ด้านการพัฒนาสังคม
5.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
10.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 1
(2561)
งบประมาณ
(บาท)
2,190,000
535,000
110,000
9,185,200
4,002,800
35,887,200
8,220,000
2,390,000
1,480,000
14,110,000

ปีที่ 2
(2562)
งบประมาณ
(บาท)
3,190,000
535,000
110,000
9,185,200
3,102,800
40,227,200
8,220,000

งบประมาณ
(บาท)
11,760,000
2,140,000
440,000
36,740,800
13,311,200
156,568,800
32,880,000

2,390,000
1,480,000

2,390,000
1,480,000

2,390,000
1,480,000

9,560,000
5,920,000

14,110,000

14,110,000

14,110,000

56,440,000

เทศบาลตาบลขามสะแกแสง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 180
-

โครงการอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
บัญชีครุภัณฑ์
รวม

2,857,000
792,000
81,759,200

2,997,000

2,997,000

2,997,000

11,848,000

792,000
86,339,200

792,000
86,339,200

792,000
86,339,200

3,168,000
340,776,800

3. จานวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปีที่นามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
(เพิ่มเติม1/2)
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
(พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

1. การสานต่อแนวทาง
พระราชดาริ
2.ด้านการพัฒนาการศึกษา
3.ด้านการพัฒนาการเกษตร
4.ด้านการพัฒนาสังคม
5.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการประสาน
แผนพัฒนาจังหวัด
- บัญชีครุภัณฑ์
รวม

6

เพิ่ม
เติม2

1

โครงการ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

7

2,190,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2561
จานวน
โครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

6

85.71

535,000

24.43

8
1
13
25
9

88.89
33.33
8.67
75.76
18.00

445,000
30,000
9,690,400
2,782,724
4,775,000

83.18
27.27
105.50
64.34
13.15

9
3
13
31

2
2

9
3
15
33

535,000
110,000
9,185,200
4,322,800

50

-

50

36,302,200

18

-

18

8,220,000

15

83.33

960,000

11.68

18

-

18

2,390,000

11

61.11

6

-

6

2,060,000

4

66.67

550,000
440,000

23.01
21.36

9

50.00

650,000

4.60

5

31.25

2,650,000

92.05

-

-

-

5
111

27.78
51.39

70,000
23,578,124

17

1

18

14,140,000

13

3

16

2,879,000

5

-

5

-

16
205

2
11

18
216

978,000
83,312,200
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ผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบระยะเวลา (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

จานวนโครงการที่
ดาเนินการเสร็จ

จานวนโครงการที่ จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
เทศบัญญัติ
2561

จานวน

ร้อยละ

1. การสานต่อตามแนวทางพระราชดาริ

5

83.33

จานวน
0

ร้อยละ
00.00

จานวน
1

ร้อยละ
16.67

จานวน
6

ร้อยละ
100

2.ด้านการพัฒนาการศึกษา

6

75.00

0

00.00

2

25.00

8

100

3.ด้านการพัฒนาการเกษตร

0

00.00

0

00.00

1

100

1

100

4.ด้านการพัฒนาสังคม

8

61.54

0

00.00

5

38.46

13

100

5.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

20

80.00

2

8.00

3

12.00

25

100

6.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1

11.12

4

44.44

4

44.44.

9

100

10

66.67

0

00.00

5

33.33

15

100

6

54.55

0

00.00

5

45.45

11

100

3

75.00

0

00.00

1

25.00

5

55.56

0

00.00

4

44.44

0

00.00

0

00.00

5

100.00

0

00.00

0

00.00

0

00.00

5

100.00

0

00.00

0

00.00

5

100

69

62.16

6

5.41

36

32.43

111

100

ยุทธศาสตร์

7. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
10.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- โครงการอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการประสานแผนพัฒนา
จังหวัด
- บัญชีครุภัณฑ์
รวม

4

100

9

100

5
0

100
00.00

ปีงบประมาณ 2561 รอบระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีการดาเนินงานตามแผนในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ รวม 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.16 จากจานวน
โครงการทั้งสิ้น 111 โครงการ
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- โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 6 โครงการคิดเป็นร้อยละ 5.41 จากจานวน
โครงการทั้งสิ้น 111 โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.43 จากจานวนโครงการ
ทั้งสิ้น 111 โครงการ

4.4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การลงทุนภายในท้องถิ่น และรองรับการใช้งานของประชาชนในอนาคต เช่น การพัฒนาระบบถนน ระบบ
ไฟฟ้า ระบบน้าประปา และระบบสื่อสาร เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากร
และจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรและ
ก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษา
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนอาจต้องทบทวน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคม และสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานที่กาหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมสาหรับเด็ก
ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาส อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีการดารงชีวิตที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การรักษาความสงบเรียบร้อย และอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เช่น การพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทด้วยการบูรราการ การ
จัดสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี (CCTV) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกาหนด
กติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคงควรต้อง
มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากขึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุนกาลัง (อปพร) กับ
หน่วยงานอื่น
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5. การจัดการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และ
ทาความเข้าใจวัฒนธรรม รักษา สืบทอด วัฒนธรรมของท้องถิ่นและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างมั่นคง สร้างค่านิยม จิตสานึก และภูมิปัญญาท้องถิ่นนามาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลขามสะแกแสงที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นจากการพัฒนาสรุปได้ดังนี้
1. เรื่องการขาดการประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล ส่วนใหญ่จะเก่งในเรื่อง
ของการทางาน แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งในบางครั้งเทศบาลจัดทาโครงการ/กิจกรรม แต่ไม่ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ จึงมีใครรู้ว่าเราได้จัดโครงการใดไปแล้วบ้าง ถ้าจะให้ประชาชนรู้เองก็จะ
ค่อนข้างยากเพราะแต่ละคนมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน ช่วงเวลาที่อยู่บ้านต่างกัน เพราะฉะนัน้ การ
ประชาสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจของหน่วยงาน จะขาดไม่ได้ในทุกองค์กร ต้องเร่งในเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลและประเมินผลจากชาวบ้านซึ่งเป็นผู้รับฟัง
ข่าวสารโดยตรง และในการจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาลให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีการเชิญชวน
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและเป็นกันเองกับชาวบ้าน มีการพูดคุยถามตอบประเด็นต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้
รู้สึกมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการรับฟังและการเข้าร่วมโครงการต่างๆ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมากเกินไป เกินศักยภาพที่จะดาเนินการได้
ทั้งหมด ซึ่งระยะเวลาภายในหนึ่งปีไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด
3. การขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โครงการด้านการเกษตร/ปสุสัตว์ เป็นต้น
4. การไม่ได้รับความร่วมมือในเรื่องของข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ และไม่ได้รับข้อมูลจริงจาก
ผู้ประกอบการร้านค้า เช่น ปัญหาในเรื่องของการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ซึ่งทางเทศบาลไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร
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5. ขาดความรู้/ความเข้าใจ ในเรื่องของบประมาณที่แท้จริง เป็นข้อมูลในเรื่องของงบประมาณที่
ชัดเจน จึงไม่สามารถทราบได้ว่าจะดาเนินโครงการ/กิจกรรมในช่วงใดได้บ้าง มีง บประมาณเหลือหรือขาด
เท่าไหร่ เนื่องจากมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หรือความคืบหน้าของ
โครงการ ก็จะสามารถตอบได้ว่ามีงบประมาณสามารถที่จะดาเนินการได้หรือไม่ จะทาให้ทราบความชัดเจนใน
เรื่องของงบประมาณและความคืบหน้าของโครงการ
6. ขาดความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผน/การประชาคม ในเรื่องของการเสนอโครงการ
ลาดับขั้นตอน/กระบวนการที่นาสู่การปฏิบัติ เพราะถ้าประชาชนเสนอโครงการที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ก็จะ
ทาให้โครงการดังกล่าวไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถนาโครงการมาดาเนินการได้ ดังนั้น ชุมชนหรือ
ประชาชน ในการเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์จากคณะกรรมการชุมชนมาแล้ว เป็นโครงการที่จาเป็น
จริงๆ และคิดว่าเสนอมาแล้วจะมีโอกาสได้ดาเนินการ เพราะถ้าแต่ละคนเสนอคนละโครงการก็จะทาให้มี
โครงการจานวนมากเหมือนที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ ถ้าเราคัดกรองโครงการที่จะนามาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก็จะไม่มีปัญหาในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นภายหลัง
7. ความล่าช้าในการดาเนินโครงการเนื่องจากงบประมาณที่เข้ามาค่อนข้างล่าช้า จึงไม่มีงบประมาณที่
จะดาเนินงาน ซึ่งในบางโครงการก็จะเป็นลักษณะของเงินอุดหนุนซึ่งต้องรอส่วนกลางสนับสนุนเข้ามา จึงจะ
สมารถดาเนินโครงการดังกล่าวได้
8. โครงการที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอืน่ เช่นโครงการในเรื่องของสุขภาพ การรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ
ซึ่งทางโรงพยาบาลมีความพร้อมในเรื่องของการดาเนินการ การให้ข้อมูล ในเรื่องของการรณรงค์ป้องกันและ
รักษาโรคได้ดีกว่า และมีบุคลากร รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมกว่าทางเทศบาล
9. ปัญหาหลักในเรื่องของการดาเนินโครงการ คือ โครงการที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นโครงการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเรามีการประชาคมตามกระบวนการ แต่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจใน
เรื่องของการประชาคม เพราะโครงการที่ได้จากการประชาคมไม่มีโครงการที่พัฒนาในส่วนของศักยภาพของ
คนชุมชน หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาชุมชน การประชาคมและการเสนอโครงการยัง
เป็นการเสนอในส่วนของ โครงสร้างพื้นฐานที่เทศบาลจัดทาให้ ในเรื่องของการสร้าง ถนน น้า ไฟฟ้า แต่
โครงการที่จะพัฒนาคนในชุมชนไม่มี จึงทาให้ชุมชนยังย้าอยู่ที่เดิม และโครงการต่างๆ ที่ดาเนินการก็ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์
10. ปัญหาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินโครงการก็เป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะในการจัดทา
โครงการต่างๆ ต้องอาศัยผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมายเพื่อการติดตามโครงการ แต่ในการจัดโครงการ
แต่ละครั้งไม่ได้กลุ่มเป้าหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้โครงการขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน จึงส่งผลให้โครงการไม่สามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องได้
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