78
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
(พ.ศ. 2559 – 2561)
-------------------------------------------------------------------ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)
100
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
อปท.
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานในแต่
ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
2. การวิเคราะห์
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวการณ์และศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรีบยเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น กาลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สาคัญของ อปท.
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพและ
ศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
10
(3)
(3)
(2)
(2)
25

4
(2)
(2)
5
(3)
(2)
5
(2)
(3)
5
(3)
(2)
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายทีช่ ัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง

ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของอปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
3.4 เป้าประสงค์
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
6
(2)
(2)
(2)
65
5
(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)
(2)

5
(3)
(2)
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3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3.5 ตัวชี้วัดและค่า
 ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายของแต่ละ
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทาได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน งบประมาณ เทคนิค
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ  มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่
การกาหนดแผนงานโครงการ
3.7 บัญชีรายการ/ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
โครงการพัฒนา
 โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และนาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
15
9
(5)
(4)
6
(3)
(3)
10
(5)
(5)
15
(8)
(2)
(3)
7
(3)
(2)
(2)
100

หมายเหตุ : 1. การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทาแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไว้
สาหรับตรวจสอบ

