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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เป็ นแบบที่กาหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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 เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
ข้อมูลพื้นฐานของ
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
(3)
องค์กรปกครองส่วน
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ท้องถิ่น
ลักษณะของ แหล่งนา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(2)
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากร และ ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
(2)
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
(2)
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนา)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(2)
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
(2)
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
(2)
ท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(3)
ดาเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
15
และศักยภาพ
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
(2)
ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
(1)
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
(2)
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
(2)
การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ
(2)
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
(2)
พัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
(2)
เชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนว ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา
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ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

3.4 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและ
(1)
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เช่น สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
(1)
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการ ดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทาง
การแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
65
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(10)
ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
(10)
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และ Thailand 4.0
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น

(10)

(5)
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4. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
3.5 กลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจ
(5)
หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของ
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
(5)
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
(Positioning)
บรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

3.8 แผนงาน

(5)

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวม
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

(5)

(5)

100
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของ
10
การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผล
2. การประเมินผล
10
การนาแผนพัฒนา ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ ต่าง ๆ ก็คือผลผลิ ตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ไ ด้ กาหนดไว้
ในเชิงปริมาณ
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ(Impact)โครงการ
ที่ดาเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผล
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
10
การนาแผนพัฒนา คือการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ ดาเนินการในพื้นที่นั้น ๆ
ในเชิงคุณภาพ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

144
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
10
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
ในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนา
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนา)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจน
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
(5)
ของชื่อโครงการ การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
(5)
สอดคล้องกับ
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
(5)
ของโครงการ)
ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
มีความ ชัดเจน
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
นาไปสู่การตั้ง
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้
งบประมาณได้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
ถูกต้อง
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
(5)
สอดคล้องแผน ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(5)
(ผลผลิตของ
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
โครงการ)
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
มีความสอดคล้อง
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
กับแผนพัฒนา
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
เศรษฐกิจและ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
สังคมแห่งชาติ
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมี
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
(5)
ความสอดคล้อง โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
กับThailand 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
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ประเด็นการพิจารณา
โครงการพัฒนา (ต่อ)
5.7 โครงการ
สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
(5)
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กาหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
(5)
ประชาชน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งนา) (LSEP)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)

(5)

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
5.11 มีการกาหนด มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) Indicator : KPI) ทีส่ ามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
และสอดคล้อง ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
กับวัตถุประสงค์ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนด
และผลที่คาดว่า ร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
จะได้รับ
ที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)

(5)

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

(5)
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ประเด็นการพิจารณา
โครงการพัฒนา (ต่อ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคานึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(5)

100

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อ 30 (5) ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมิน ผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้ อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กาหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้อง
ปิ ดประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิ บวัน โดยอย่างน้อยปีล ะสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิง พรรณนาซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่าง ๆ จาก
๑.1 ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan & Norton
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
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(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1)(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
1.4
ผลกระทบ (Impact)
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการกาหนดทิศทางอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กาหนดสภาพที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุสภาพดังกล่าวบนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน
ทั้งมิติการพัฒนาและมิติเชิงพื้นที่
- เป็นระบบ ดาเนินการอย่าเป็นขั้นตอน
- ศักยภาพของท้องถิ่น
- ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
- ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
- ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ต้นทุนด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
- ต้นทุนทางด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถนามาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน และกาหนดประเด็นในการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) พิ จ ารณาความเกี่ ย วเนื่ อ งกั น ระหว่ า งยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ ระหว่ า งแนวทางการพั ฒ นา เช่ น ใน
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กาหนด”แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้กาหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด ฯ” ซึ่งอาจจะมีความ สัมพันธ์กับ
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้กาหนด “แนวทาง การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้กาหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้
ว่าโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิง
การเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนานาผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่ งหากกาหนดในแผนพัฒนาสี่ปี
แล้วจะต้องกาหนดห้วงเวลาการดาเนินงานที่สอดรับกัน
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(2) ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุม ชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้
อย่างเหมาะสม และ นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดลาดั บโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในช่วงถัดไปด้ว ย
เนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสี่ปี
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาว
ด้วยซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสี่ปีของการจัดทาแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ได้ เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้อง
ดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากาหนดกิจกรรมองค์กรปกครองจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
– งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการในเรื่อง
นั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าว แล้วจะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ
ประเภทที่ 1 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
ประเภทที่ 2 โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือ
ไม่ประสงค์จะดาเนินการจึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบ
วิธีการของทางราชการ
ประเภทที่ 3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภ าค รั ฐ วิส าหกิจ หน่ ว ยงานอื่น และภาคเอกชนอั นเนื่องมาจากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ ห รือ เป็น โครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้วโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการ
สนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)

