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สวนที่ ๔ สรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปคุณภาพและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
๔.๑.๑ คุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ตามการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติระบุวาแผนพัฒนาจังหวัด ปพ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เปนแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนดและเปนแผนดีเดนอันดับที่ ๓ ของประเทศโดยระบุใหคะแนนไวดังนี้
ประเด็น
- ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด

คะแนน
เต็ม
๑๐

- การวิเคราะหสถานการณและศักยภาพ

๑๐

- ยุทธศาสตร

๖๕

คะแนน
ขอสังเกต
ที่ได
๙
- ขาดขอมูล ดานสิ่งแวดลอม
- การวิเคราะห SWOT บางรายการไมไดมาจากการ
๙
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
๖๑.๕ - ตัวชี้วัดบางตัวขาดความชัดเจน

ตามขอมูลดังกลาวบงชี้วาแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปพ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฉบับทบทวนเปนแผนที่มี
คุ ณ ภาพตามเกณฑ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ กํ า หนดชั ด เจน
นอกจากนี้ แผนพั ฒ นาจั งหวั ดกระบี่ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เป น แผนระดับ “ดีมาก” ไดคะแนนเปน ลําดับ
ที่ ๑ ของประเทศ (๙๔ คะแนน)
๔.๑.๒ กระบวนการจัด ทํ าแผนพั ฒนาจังหวัด ดําเนิน การตามขั้น ตอนการจัดทําแผนโดย (๑)
คณะทํางานนําแผนลงพื้นที่สอบถามปญหาและความตองการของประชาชนทุกฝายทั้ง ๘ อําเภอ เพื่อคนหา
ปญหาและความตองการจําเปนที่แทจริงของประชาชน (๒) ประชุมคณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตรซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนของทุกภาคสวนเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมสภาพปญหาตามความตองการของพื้นที่และเสนอ
แนวทางแกไขโดยกําหนดโครงการเบื้องตน (Project Idea) และระบุหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดโครงการและรับผิดชอบกิจกรรมที่กําหนดภายใตโครงการที่เนนการ
จัดทําโครงการแบบบูรณาการตามหวงโซคุณคา (Value Chain) (๓) คณะทํางานตามประเด็นยุทธศาสตร
พิจารณารายละเอียดโครงการปรับปรุงแกไขใหคําแนะนําเสนอแนะ (๔) จัดเวทีประชาพิจารณรับฟงความเห็น
จากประชาคมจั งหวั ดกระบี่ ทุกภาคส ว นโดยนําเสนอทิศทางการพัฒ นาประเด็น ยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และโครงการเพื่อบูรณาการปญหาความตองการและแนวทางแกไขใหมีความสมบูรณมาก
ที่สุด (๕) ฝายเลขานุการคณะทํางานจัดทําแผนปรับปรุงแกไขตามความเห็นเวทีประชาพิจารณเพื่อนําเสนอ
กบจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ (๖) ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจําป
จุดเดนของกระบวนการจัดทําแผนของจังหวัดกระบี่ คือ การลงพื้นที่รับฟงปญหาความตองการของ
ประชาชนโดยตรง และการตรวจสอบความพรอมของสภาพพื้นที่ดําเนินโครงการของคณะทํางานตามประเด็น
ยุทธศาสตร รวมถึงการจัดทําโครงการแบบบูรณาการโดยยึดหลัก Value Chain เปนกรอบการจัดทํา
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รายละเอียดโครงการ สงผลใหลักษณะโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจําป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ สวนใหญ
มีลักษณะบูรณาการหรือแบบสํารับ เปนไปตามนโยบายที่ผบู ริหารระดับนโยบายของประเทศตองการใหเกิดขึ้น
จริง
ตามข อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล า วจึ ง เห็ น ว า กระบวนการจั ด ทํ า แผนเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ส ง ผลให
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เปนแผนที่มีคุณภาพชั้นนําของประเทศ สามารถใช
เปนแนวทางการจัดทําแผนใหจังหวัด กลุมจังหวัด และหนวยงานทั่วไป นําไปประยุกตใชไดอยางทรงคุณคา
นอกจากนั้ น เมื่ อการดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติร าชการแล ว เสร็ จ จั ง หวั ด กระบี่ ยั งกํ า หนดให มี ก าร
ประเมินผลแผนและโครงการอยางตอเนื่องโดยนําบทเรียนมาปรับปรุงแกไขการจัดทําแผนและโครงการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดใหสูงขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธใหสาธารณะไดรับทราบผลการดําเนิน
โครงการตามที่ ไ ด ผ า นกระบวนการสํ า รวจป ญ หาความต อ งการของประชาชนและเวที ป ระชาพิ จ ารณ
ที่ดําเนินการผานมาเปนการสงผานขอมูลยอนกลับสูประชาชนอยางครบวงจร
๔.๒ การบรรลุคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร
๔.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
- ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมายทั้ง ๔ ป ๒ ตัวชี้วัดคือ ๑) จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา
ฟนฟู ยกระดับคุณภาพ และ ๒) จํานวนโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวที่ไดรับการ
ปรับปรุงยกระดับคุณภาพ
- ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมายบางป ๒ ตัวชี้วัดคือ ๑) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอย
ละ ๒ ตอป (๒๕๕๗-๒๕๕๘) และ ๒) จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการรับรองมาตรฐาน(๒๕๕๘)
- ตัวชี้วัดที่ไมสามารถสรุปไดเนื่องจากขาดขอมูลฐานเปรียบเทียบ ๑ ตัวชี้วัด คือ ทรัพยากรบุคคล
องค ก ร สถาบั น ชุ มชนท องถิ่ น ด า นการท อ งเที่ย วไดรั บ การพัฒ นาเพื่ อยกระดั บ ขี ดความสามารถด านการ
ทองเที่ยว
- ตัวชี้วัดที่ไมพบขอมูล ๑ ตัว คือ ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
จั งหวั ดกระบี่ ให ค วามสํ า คั ญ ด า นการทองเที่ ย วสูงพิจ ารณาได จ ากวงเงิน งบประมาณที่ขั บ เคลื่อ น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการท อ งเที่ ย วตามแผนปฎิ บั ติ ร าชการประจํ าป ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มี จํ า นวนสู ง สุ ด
เมื่อเทียบกับประเด็นยุทธศาสตรดานอื่น ขณะเดียวกันจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวก็เพิ่ม
สูงขึ้น
ขอมูลงบประมาณดานการทองเที่ยว จํานวนและรายไดจากการทองเที่ยว
ป พ.ศ.

งบประมาณ (บาท)

จํานวนนักทองเที่ยว (คน)

รายได (ลานบาท)

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๖๘,๕๙๐,๕๐๐
๕๘,๗๐๖,๗๐๐
๗๘,๖๙๖,๔๐๐
๑๒๓,๐๓๔,๖๐๐

๔,๗๓๕,๒๑๗
๕,๕๗๕,๕๔๑
๕,๗๔๕,๓๓๘
-

๗๓,๒๓๘
๗๘,๓๓๕
๘๔,๓๖๒
-
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ตามขอมูลรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มทําใหมีการปรับเพิ่มคาเปาหมายรายไดจากการทองเที่ยว
รอยละ ๒ ตอป เปนรอยละ ๑๕ ในป ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ โดยคาดวา รายไดจากการทองเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้น
แตมิไดเปนไปตามที่คาดหมาย เนื่องจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ภายในประเทศ ทําใหอัตราการเพิ่มของรายไดจากการทองเที่ยวป ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่ลดลง
นอกจากนี้ วงเงินงบประมาณที่ใหความสําคัญดานการทองเที่ยวสงผลใหตัวชี้วัดจํานวนโครงสราง
พื้น ฐานสิ่ งอํ า นวยความสะดวกทางการท องเที่ย วที่ไดรับ การปรับ ปรุ งยกระดั บ คุ ณภาพและจํ านวนแหล ง
ทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาฟนฟูยกระดับคุณภาพบรรลุคาเปาหมายทั้ง ๔ ป
ตัวชี้ วัดระดับ ความพึงพอใจของนักทองเที่ย วเป นตัว ชี้วัดสําคัญที่ส ะทอนมุมมองความคิดเห็น ของ
นักทองเที่ยวในแงมุมตางๆที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานการทองเที่ยวได
เปนอยางดี แตไมพบขอมูล
เมื่อพิ จารณาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวผานตัวชี้ วัดที่กําหนดทําใหเ ห็นมุมมองที่ต องให
ความสําคัญ อาทิ (๑) การประเมินมาตรฐานแหลงทองเที่ยวทุกแหงตามเกณฑที่กรมการทองเที่ยวกําหนดเพื่อ
ใชเปนกรอบในการออกแบบกิจกรรมพัฒนา มาตรฐานการทองเที่ยวซึ่งมีหลายมิติ เชน การใหบริการ ความ
ปลอดภั ย อาหาร ห อ งน้ํ า สาธารณะ สถานที่ จํ า หน า ยของที่ ร ะลึ ก /สิ น ค า ทั่ ว ไป การให บ ริ ก ารขนส ง
นักทองเที่ยว ศูนยบริการขอมูล แพรับสงนักทองเที่ยว คุณภาพแหลงทองเที่ยว ที่พัก เปนตน (๒) การ
สํ ารวจความพึ ง พอใจนั กท องเที่ ย ว (๓) การพัฒ นาระบบความปลอดภัย และการจัด การภัย พิบัติที่ไ ด
มาตรฐานสากล (๔) การประชาสั มพั น ธใหนักทองเที่ ย วเห็น ความสําคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามคูมือมาตรฐานการทองเที่ยว เปนตน
นอกจากนี้ ตามที่ไดวางตําแหนงเชิงกลยุทธ (Strategic positioning) ใหจังหวัดกระบี่เปนเมือง
ทองเที่ยวระดับนานาชาติ จึงควรกําหนดตัวชี้วัดการเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติแลวใชตัวชี้วัดดังกลาว
เปนกรอบในการออกแบบโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว โดยอาจจัดทําเปนแผนพัฒนาดาน
การทองเที่ยว (sectorial plan) และกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวไว
อยางชัดเจน เพื่อพัฒนาไปสูการเปนเมืองทองเที่ยวระดับนานาชาติที่เปนระบบมากขึ้น
๔.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
- ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมายทั้ง ๔ ป ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะการผลิต และ ๒) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการลดตนทุน
การผลิต
- ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมาย ๑ ป ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) จํานวนฟารมที่ไดรับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(๒๕๕๘) และ ๒) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น
(๒๕๕๘)
- ตัว ชี้วัดที่ ไมบรรลุคาเปาหมายทั้ ง ๔ ป ๑ ตัวชี้วัด คือ ประสิ ทธิภาพในการผลิ ตน้ํามั น
ปาลมเพิ่มขึ้น
- ตัวชี้วัดที่ยกเลิก ๑ ตัวชี้วัด คือ ปริมาณยางพาราที่สถาบันเกษตรกรรวบรวมไดเพิ่มขึ้น
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จังหวัดกระบี่กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ใหเปนเมืองแหงปาลมน้ํามัน
เนื่องจากศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามันมากที่สุดของประเทศ จํานวน ๘๘๖,๖๙๑ ไร มีโรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลม ๓๐ แหง กําลังการผลิต ๕๕๗,๗๒๗ ตันตอป โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการปาลมน้ํามันแบบครบ
วงจรครอบคลุมกิจกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตั้งแตการเลือกพื้นที่ การคัดพันธุคุณภาพ การวิเคราะห
ปรับปรุงดินและปุยที่สอดคลองกับธาตุอาหาร การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนามาตรฐานลานเทปาลมน้ํามัน
การควบคุมโรงงานสกัดน้ํามันปาลมตามหลักโรงงานสีเขียว และสรางมูลราคาเพิ่มจากของเสียหรือกากจาก
กระบวนการผลิตตามแนวคิด zero waste ปญหาสําคัญ คือ เกษตรกรปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญขาดองคกร
ความรูการจัดการดินและการใชปุยที่ถูกตองทําใหตนทุนการผลิตในสวนของปุยสูง
ตามศักยภาพและขอจํากัด ดังกลาว จึงเห็นไดจากการกําหนดตัวชี้วัดที่กําหนดตามแผนพัฒนาจังหวัด
ป พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ และโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจําป รวมทั้งงบประมาณของหนวยงานตน
สังกัดของสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดป ๒๕๕๗๒
๕
๖
๐
ที่ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมแปรรู ป กล า วคื อ ป ๒๕๕๗ จํ า นวน
๘,๙๓๓,๐๐๐ บาท ป ๒๕๕๘ จํานวน ๑๓,๑๐๑,๑๐๐ บาท ทั้งนี้ไมนับรวมงบประมาณตนสังกัดของสวน
ราชการอีกจํานวนหนึ่ง ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงการขับเคลื่อนที่เปนไปในทิศทางที่ดี คือ จํานวนเกษตรกรที่
ไดรับการพัฒนาองคความรูและทักษะการผลิต และจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการลด
ตนทุนการผลิตทีบ่ รรลุคาเปาหมายทั้ง ๔ ป ในขณะที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตน้ํามันปาลมเพิ่มขึ้น
ทุกป แตยังไมถึงคาเปาหมายที่กําหนดอีกเล็กนอยเทานั้น สวนตัวชี้วัดปริมาณยางพาราที่สถาบันเกษตรกร
รวบรวมไดเพิ่มขึ้น ถูกยกเลิกเนื่องจากไมสอดคลองกับสถานการณราคายางพาราที่ลดลงอยางตอเนื่อง
จึงเห็นไดวาการกําหนดตัวชี้วัดมีความสอดคลองกับสถานการณ ศักยภาพ โอกาส จุดออนของ
สภาวะแวดลอมที่มุงสูการเปนเมืองแหงปาลมน้ํามันชัดเจน
ขอเสนอ ควรดําเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาองคความรูและทักษะการผลิตใหแก
เกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํามันปาลม และสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกรมีอาชีพและรายได
เพิ่มขึ้นตอไป
๔.๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายทั้ง ๔ ป ๔ ตัวชี้วัด คือ (๑) รอยละของศาสนสถานที่พัฒนาและสราง
กระบวนการกลอมเกลาสังคมดวยศาสนารอยละ ๒๕ ตอป (๒) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐
(๓) รอยละของหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งและมีการเฝาระวังไมต่ํากวารอยละ ๘๐
(๔) รอยละของประชากรที่วางงานไมเกินรอยละ ๒
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย ๑ ป คือ จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ตามเกณฑของกระทรวงมหาดไทย ๒๓ ตัวชี้วัด ๑๖ หมูบานตอป(๒๕๕๘)
- ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคาเปาหมายทั้ง ๔ ป คือ จํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพฐสช. และ
อปท. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาหลักมีคาเฉลี่ยระดับประเทศไมต่ํากวารอยละ ๒๕ ตอป
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- ตัวชี้วัดที่ไมสามารถสรุปไดเนื่องจากความไมชัดเจนของตัวชี้วัดและคาเปาหมาย แตมีผลการ
ดําเนินการ ๓ ตัวชี้วัด คือ (๑) รอยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ จปฐ. ไดรับการแกไขและผานเกณฑ จปฐ.
ไม นอยกวารอยละ ๕๐ ของครั วเรือนที่ ตกเกณฑ จปฐ. ในแตละป (๒) ระดับ ความสําเร็จในการสราง
วั ฒ นธรรมที่พึงประสงค ไม น อ ยกว า ร อ ยละ ๒๕ ตอป (๓) รอยละความสําเร็จ ของการแก ปญ หาดา น
สาธารณสุขไมต่ํากวารอยละ ๒๕ ตอป
จังหวัดกระบี่กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรดานสังคม คือ การเปนเมืองสุขภาพ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมนาอยู การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวขางตน สอดคลองกับปญหา ขอจํากัด แนวโนม และทิศทาง
ที่กําหนด กลาวคือ สถานการณสุขภาวะของประชาชนจังหวัดกระบี่มีสถิติการเจ็บปวยและสาเหตุการตายเพิ่ม
สู ง ขึ้ น หลายโรค โดยเฉพาะโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ประกอบด ว ยโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด หลอดเลื อ ดสมอง
โรคเบาหวาน โรคความดั นโลหิ ตสู ง เฉลี่ย ผูมารักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด ปละ ๑๐๐,๐๐๐ คน
๓๐๐,๐๐๐ ครั้งหรือประมาณวันละ ๑,๐๕๐ คน โรคมะเร็งเปนสาเหตุการปวยและตายอันดับหนึ่ง โรคหัวใจ
และโรคหลอดเลื อ ดสมอง ตามลํ า ดั บ โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง เหล า นี้ มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากพฤติ ก รรมเสี่ ย ง
ตอสุขภาพ เชน การกินอาหารไมถูกหลักโภชนาการ การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา การขาดการออกกําลังกาย
พักผอนไมเพียงพอ และเครียด เปนตน
ตามปญหาขอจํากัดดานสาธารณสุขจังหวัดจึงกําหนดตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการแกปญหาดาน
สาธารณสุข แตโดยที่นิยามของตัวชี้วัดดังกลาวไมชัดเจนในสวนของรอยละความสําเร็จ และปญหาดาน
สาธารณสุขมีขอบเขตแคไหนเพียงใดทําใหไมสามารถระบุไดชัดวาผานคาเปาหมายหรือไม ทั้งนี้ขอเท็จจริง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่มีผลดําเนินการที่เกิดจากโครงการกระบี่เมืองสุขภาพชัดเจน สามารถคัด
กรองโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมรอยละ ๘๕.๔ เปนรอยละ ๙๑.๕๖ ความดันโลหิตสูงรอยละ ๘๖.๒๒
เปนรอยละ ๙๑.๘๙ อัตราการตายจากโรคแทรกซอน(โรคหลอดเลือดหัวใจ) ลดลงจากรอยละ ๓๔.๒๔ เปน
รอยละ ๒๙.๙ ประชาชนตื่นตัวการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ในสวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๓ ผลการพัฒนาของจังหวัดไมสม่ําเสมอ เชน ป ๒๕๕๗ ผลการพัฒนาสูงกวาระดับประเทศ แตป ๒๕๕๘
ต่ํ า กว า ระดั บ ประเทศ เป น ต น ส ว นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น ผลการพั ฒ นาสู ง กว า
ระดั บประเทศป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ตามสภาพขอเท็จจริงดังกลาว จังหวัดไดกําหนดตัว ชี้วัดคือจํานวน
สถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานสั งกั ด สพฐสช. และ อปท. มีผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นทุ กสาระวิช าหลักมีคาเฉลี่ ย
ระดั บ ประเทศไม ต่ํ า กว า ร อยละ ๒๕ ต อ ป ข อ เท็ จ จริง พบว ามี ส ถาบัน การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานสั ง กั ด สพฐ.
ประมาณร อ ยละ ๑๖ ที่ บ รรลุ ค า เป า หมาย ดั ง นั้ น ประเด็ น ด า นการศึ ก ษาจั ง หวั ด กระบี่ จํ า เป น ต อ งให
ความสําคัญเพิ่มขึ้น
สถานการณ ปญหายาเสพติ ด การขาดรายได การขาดโอกาส และขาดอาชีพเสริมของประชาชน
ผูมีรายไดนอย สะทอนดวยตัวชี้วัดจํานวนหมูบาน/ชุมชน ที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบตามเกณฑของกระทรวงมหาดไทย ๒๓ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดรอยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ
จปฐ. ไดรับการแกไขและผานเกณฑ จปฐ. นับเปนตัวชี้วัดที่เหมาะสมสอดคลองสถานการณ
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ตัวชี้วัดที่สะทอนคุณภาพชี วิตของชาวกระบี่ไดดีอีก คือ รอยละของศาสนสถานที่พัฒนาและสราง
กระบวนการกลอมเกลาสังคมดวยศาสนา รอยละของประชากรที่วางงาน และรอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานสาธารณสุข ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดอยางตอเนื่องทั้ง ๔ ป บงชี้ไดระดับ
หนึ่งวาประชาชนจังหวัดกระบี่มีระดับคุณภาพชีวิตคอนขางดี
กลาวโดยรวมการกําหนดตัวชี้วัดตรงประเด็นและครอบคลุมมิติดานคุณภาพชีวิต การขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตรดานสังคมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมชัดเจน อยางไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนและความ
เปนไปไดในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจําเปนตองกําหนดขอบเขตใหชัด ใชขอมูลฐานประกอบการพิจารณา และ
คํา นึ งถึงความเป น ไปได ในการเข าถึ งข อมูล ในการปฏิบัติดว ย ประเด็น ทาทาย คือ การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การใหบริการสาธารณสุข การปองกันและแกปญหายาเสพติด ที่ตองดําเนินการอยาง
จริงจังตอไป
๔.๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่บรรลุคาเปาหมาย ไดแก (๑) ระบบบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยปริมาณขยะ
ลดลงรอยละหาตอป และ (๒) จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไมนอย กวา ๓ หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคาเปาหมาย ไดแก (๑) จํานวนโครงการกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวา ๑ โครงการตอแหง (๒) พื้นที่ปาหรือที่สาธารณะ
ที่ถูกบุกรุกทําลายไดรับการฟนฟูรอยละ ๕๐ และ (๓) คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลพารามิเตอรโปรงใสสําหรับวัดน้ําทะเลลดลงจากสภาพธรรมชาติ) ไมต่ํากวารอยละ ๑๐
การกําหนดตัวชี้วัดทั้ง ๕ ตัวชี้วัดดังกลาวสอดคลองกับศักยภาพปญหาขอจํากัดและแนวโนมที่จะเกิด
ในอนาคต การกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพน้ําทะเลพารามิเตอรความโปรงใส เปนการเฝาระวังที่ตรงจุดเนื่องจาก
สภาพของน้ําทะเลเปนปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญ และเปนมาตรฐานการทองเที่ยวระดับสากล ตาม
ขอมูลของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต ตรวจประเมินคุณภาพน้ําทะเลปละสองครั้ง พื้นที่จังหวัด
กระบี่จํานวน ๒๐ แหงพบวาเปนไปตามคาเปาหมาย ๕ แหง ต่ํากวาเขาเปาหมาย ๑๕ แหง จึงจําเปนตอง
กําหนดมาตรการปองกันและฟนฟูคุณภาพน้ําทะเลพารามิเตอรโปรงใส ใหเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด
ตัวชี้วัดการบริหารจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถลด
ปริมาณขยะไดถึงรอยละ ๒๐ ในสวนของตัวชี้วัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขับเคลื่อนโดยศูนยการเรียนรูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี่เปน
องคกรภายใตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งมีหลักสูตรใหเด็กเยาวชนนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปสามารถเขามาเรียนรูตามหลักสูตรที่กําหนดจํานวน ๗-๙ หลักสูตรตามความประสงค องคกรนี้ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนบางสวน ปจจุบันมีผูสนใจเรียนรูเดือนละประมาณ ๒,๐๐๐ คนนับเปน
แหล งการเรี ยนรูดา นการอนุรั กษฟน ฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่นาชื่น ชม ปจจุบันมีที่จังหวัด
ขอนแกนอีกหนึ่งแหง หลักสูตรที่ใหการเรียนรู ไดแก การใชพลังงาน การลดภาวะโลกรอน การใชน้ําอยาง
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ถูกตองถูกวิธี Zero waste ความหลากหลายทางชีวภาพ ศาสตรพระราชา และการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน
ตัวชี้วัดที่ตองเพิ่มความเขมขน คือ จํานวนโครงการกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวา ๑ โครงการตอแหง พบวามีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ดําเนินการเฉลี่ยรอยละ ๗๔ ตัวชี้วัดพื้นที่ปาหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกทําลายไดรับการฟนฟูรอยละ
๕๐ ตามขอมูล พบวา ดําเนินไดคอนขางต่ํา ควรกําหนดเปาหมายพื้นที่ดําเนินการใหชัดเจนและสนับสนุน
ทรั พยากรที่จํ าเปน เพื่อฟน ฟูพื้น ที่ป าหรือที่ สาธารณะที่ถูกบุกรุกใหกลับคืน สภาพอุดมสมบูร ณและตัวชี้วัด
คุณภาพน้ําพารามิเตอรโปรงใส ตองกําหนดมาตรการแนวทางปองกันและแกไขอยางจริงจัง
กลาวโดยรวม การกําหนดตัวชี้วัดภายใตประเด็นยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงตองดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง
๔.๓ ขอสังเกตและขอเสนอ
๔.๓.๑ การจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ควรระบุขอมูลฐาน (Baseline data) ยอนหลัง ๓-๕ ป
เพื่อใชประกอบการกําหนดคาเปาหมายที่เหมาะสม และความเปนไปไดภายใตทรัพยากรที่คาดวาจะไดรับใน
แตละปและในการกําหนดคาเปาหมายที่มีลักษณะ “คงที่” ตลอดทั้ง ๔ ปตามหวงเวลาของแผนควรพิจารณา
ความเปนไปได เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นหรืออัตราการเติบโตในปตอๆไปจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง หาก
กําหนดเปนคาคงที่ตลอดทั้ง ๔ ปจะตองทุมเททรัพยากรอยางเหมาะสมดวย
ควรสื่อสารตัวชี้วัดอยางจริงจังเพื่อให หนวยงานที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
จังหวัดรับทราบตั้งแตในเบื้องตน เพื่อจัดทําขอเสนอรายละเอียดการตอบสนองไดอยางสอดคลองและควรให
หนวยงานระบุโครงการกิจกรรมหรืองานที่ไดรับงบประมาณจากตนสังกัดที่เห็นวาสอดคลองหรือขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดดวย
ควรนิ ย ามความหมายขอบเขตตั ว ชี้วัด ที่ชัดเจน เช น ความพึ งพอใจของผู รั บ บริ การ
ผูรับบริการของหนวยงานใดหรือทุกหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการประชาชนเปนตน

หมายถึ ง

ควรมีการปรับทบทวนคาเปาหมายของตัวชี้วัดบางตัวภายหลัง รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติให
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เนื่องจากตัวชี้วัดและคาเปาหมายกําหนดลวงหนาประมาณ
หนึ่งปครึ่งกวาจะทราบผลวาไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไม ขอเท็จจริงปรากฏวาบางโครงการถูกตัด
งบประมาณทําใหไมสามารถขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรลุคาเปาหมายได

๔.๓.๒ การประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจําปควรดํ าเนิน การทุ กป เมื่อผาน
ปงบประมาณไประยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อมิใหขอมูลรายละเอียดผลที่เ กิดจากโครงการหรือทรัพยสินที่เกิดจาก
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โครงการสูญหาย หรือเปลี่ยนสภาพไปมากนัก และทําใหสามารถรวบรวมผลการประเมินไดงายกวาการปลอย
ใหครบ ๔ ปตามหวงเวลาของแผน เนื่องจากขอมูลรายละเอียดที่เกิดจากโครงการอาจสูญหาย ขาดการจัดเก็บ
ที่เปนระบบ หรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโยกยายไปที่อื่น การสืบคนขอมูลจะกระทําไดยาก
๔.๓.๓ การเขียนรายละเอียดโครงการตามแบบคําของบประมาณ จากการประเมินโครงการ พบวา
หนวยดําเนินการระบุรายละเอียดโครงการไมชัดเจน ขาดขอมูลที่ใชอางอิง โดยเฉพาะการระบุหลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค กิจกรรม ผลผลิตผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ การบริหารโครงการใหยั่งยืน
ภายหลั งเมื่อดํา เนิ นโครงการแล วเสร็ จ ความคุมคา ประโยชน ที่กลุมเป าหมายคาดวาจะได รับ ขอมูล เชิ ง
ปริมาณ ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพการเขียนโครงการ จึงขอเสนอแนวทางการเขียนโครงการในสวนที่สําคัญ
โดยสังเขป ดังนี้
การระบุหลักการและเหตุผล จะตองระบุเหตุผลวาทําไมตองดําเนินโครงการนี้ แนวทางที่ควรระบุ คือ
เนื่องจากเปนนโยบายรัฐบาล คําสั่ง ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรจังหวัด ศักยภาพที่โดดเดนของจังหวัด
แนวโนมในเชิงโอกาส หรือภัยคุกคามหากไมดําเนินการจะทําใหเสียโอกาสหรือเกิดความเสียหายขยายวงกวาง
ออกไปหรื อ เนื่ องจากผลการดํ า เนิ น งานที่ผา นมาประสบความสํา เร็จ สูงประชาชนพึ งพอใจมาก และ
สอดคล องกั บ ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมายตามที่ กํ า หนดไว ในแผนข อใด ทั้ งนี้ เหตุผ ลที่ร ะบุว าทํา ไมต องดํ าเนิ น
โครงการจะตอง ระบุ "ขอมูล" เชิงปริมาณยอนหลัง ๓-๕ ปดวย
การระบุวัตถุประสงคตอง “ชัด และ วัดได” และตองมีขอมูลฐาน (Baseline data) หรือมีคา
มาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบและวัดผลไดจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ ทั้งนี้วัตถุประสงคที่ระบุจะตอง
สอดคลองกับกิจกรรมที่จะดําเนินการ อนึ่งจํานวนวัตถุประสงคไมควรมาก ประมาณ ๓-๔ ขอ โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ วัตถุประสงคเปนประเด็นสําคัญที่เจาหนาที่ของสํานักตรวจเงินแผนดินจะพิจารณาวาสอดคลอง
กับกิจกรรมมากนอยเพียงใด
กรณี ที่ร ะบุ วัต ถุ ป ระสงค ของโครงการแล ว พบว ามิไ ดก ลา วอ างรายละเอีย ด หรื อระบุ ข อมู ล ไว ใ น
หลักการเหตุผล จะตองยอนกลับไปปรับปรุงรายละเอียดเพิ่ม หรือระบุขอมูลเชิงปริมาณในหลักการเหตุผล
เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยง หรือมีที่มาของวัตถุประสงคที่ชัดเจน
การระบุ กิจ กรรมหรื อ แนวทางการพั ฒ นา ต อ งชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สอดคล องและส ง ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงคไดจริง มีความพรอม รวมทั้งระบุผลผลิตผลลัพธในแตละกิจกรรม นอกจากนี้กิจกรรมยังเปนผล
ที่เกิดมาจากสาเหตุของปญหาที่ตองระบุไวในหลักการและเหตุผล ดังนั้น เมื่อกําหนดกิจกรรมใดๆ ภายใต
โครงการแลวใหยอนกลับไปตรวจสอบในหลักการและเหตุผลวา ระบุสาเหตุของปญหาหรือขอจํากัดไวหรือไม
หากไมมีตองระบุ ส าเหตุ ของป ญหาไว ในหลักการและเหตุผ ลดวย เพื่ อชี้ใหเ ห็น ถึงความเชื่อมโยงระหวาง
หลักการเหตุผลวัตถุประสงคและกิจกรรมอยางเปนเหตุเปนผล
๔.๓.๔ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ ตองพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการเปน
หลัก และตัวชี้วัดตองวัดได อาจเปนจํานวน สัดสวน อัตราสวน รอยละตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดังนั้นจึง
ตองเนนย้ําวา ในการกําหนดวัตถุประสงคโครงการตอง ชัดและวัดได เพื่อทําใหการกําหนดตัวชี้วัด และคา
เปาหมายที่ตองการมีความชัดเจนและวัดผลไดจริง
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ขอสังเกต การเขียนรายละเอียดโครงการตามแบบคําของบประมาณบางรายการดังกลาวขางตน
จําเปนตองพัฒนาบุคลากรของหนวยสวนราชการในจังหวัด รวมทั้งบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีทักษะการเขียนโครงการที่มีรายละเอียดครอบคลุมสาระสําคัญ เนื่องจากสวนราชการเปนตนทางของ
โครงการที่จะบรรลุไวในแผนพัฒนาจังหวัด วิธีพัฒนาที่เกิดประสิทธิผล มิใชแคการบรรยายหลักการ หรือ
แนวทางการเขียนโครงการ แตควรใชรูปแบบ "คลินิก" (Clinic) กลาวคือ เมื่ออธิบายรายละเอียด พรอม
ยกตัวอยางการเขียนโครงการแลว ตองใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเขียนโครงการจัดทํารายละเอียดโครงการ
จริง แลวนํามาเขาคลินิกเปนรายโครงการ เพื่อตรวจสอบ ใหคําแนะนําเพิ่มเติม และแกไข ปรับปรุง กอนที่จะ
เขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะทํางานจัดทําแผนตามประเด็นยุทธศาสตร รายละเอียดการเขียนโครงการ
อยางมีคุณภาพ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก www.padme.moi.go.th -> เอกสารอางอิง -> ตัวอยางผลงาน
ที่เปนประโยชนจํานวน ๑๐ โครงการ
๔.๓.๕ การระบุสภาพปญหา/ความตองตามแบบคําของบประมาณ มีหลักคิดวา เมื่อระบุปญหา
จะต องระบุ ส าเหตุ และขอมู ล เชิ งปริ มาณ ปญ หา + สาเหตุ + ขอมูล โดยควรแยกปญ หาออกเปน ขอๆ
เนื่ องจากแต ล ะโครงการอาจมี ป ญ หาหลายขอ และเกิดจากหลายสาเหตุ พร อมระบุขอมู ลเชิง ปริมาณ
ประกอบเพื่อทําใหเห็นความสําคัญของปญหาชัดเจนมากขึ้น
แนวทางการเขียนโครงการ (เฉพาะประเด็นสําคัญ)
๑. ชื่อโครงการ....................................................................
๒. หลักการและเหตุผล (ทําไมตองทําเปนโครงการ)
- นโยบาย ยุทธศาสตร มติ ครม. คําสั่ง
- ศักยภาพ โอกาส ความตองการ +ขอมูลเชิงปริมาณ
- ปญหา + สาเหตุ + ขอมูลเชิงปริมาณ
- ความเรงดวน ผลกระทบที่จะเกิดหากไมเรงดําเนินการ + ขอมูลเชิงปริมาณ
- ผลดําเนินงานที่ผานมา + ขอมูลเชิงปริมาณ
- กรอบแนวคิดทฤษฎี
- แนวทางการพัฒนา/แกไข
- ความสอดคลองของตัวชี้วัด คาเปาหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดกับผลที่เกิดจากโครงการ
- ตัวแบบแสดงภาพรวมโครงการ/Value Chain ของโครงการ (กรณีที่โครงการมีความซับซอน)
๓. วัตถุประสงค หมายถึง ผลบั้นปลายที่ตองการใหเกิดหลังดําเนินโครงการแลวเสร็จ มีคุณสมบัติและ
หนาที่ คือ ชัด และ วัดได เปนพื้นฐานกําหนดตัวชี้วัดโครงการ เปนประเด็นประเมินผลสําเร็จโครงการ เชื่อมโยงหลักการ
และเหตุผลกับกิจกรรม สอดคลองและขับเคลื่อนตัวชี้วัด/คาเปาหมายตามแผนพัฒนาจังหวัด
๔. แนวทางดําเนินการ/กิจกรรม (กิจกรรมเปนการแกปญหาตามสาเหตุ กิจกรรมเปนการแกปญหาตามสาเหตุที่
ระบุไวในหลักการและเหตุผล ทั้งนี้อาจแยกเปน ๒ สวน คือ ขั้นตอนดําเนินการ และ กิจกรรม

๔.๑ ขั้นตอนดําเนินการ
ขั้นตอน

ตค-ธค

๑.
๒.
๓.
๔.
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๔.๒ กิจกรรม
กิจกรรม

๔.

เปาหมาย

งบประมาณ

๑.
๒.
๓.

ผลผลิต/
ผลลัพธ

๕. ความคุมคา (เชิงเศรษฐกิจและสังคม)
๖. ความเสี่ยงและแนวทางแกไข
๗. การบริหารทรัพยสิน ครุภัณฑ และการบริหารโครงการใหยั่งยืน
๘. ภาพถายสภาพพื้นที่กอนดําเนินโครงการ วัสดุครุภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณ แผนที่ เปนตน
๙. ขอมูลประกอบโครงการเพิ่มเติม (เพื่อเพิ่มความชัดเจน)

๔.๓.๖ การระบุขอมูลอื่นเพิ่มเติม เนื่องจากบางโครงการกรรมการ หรือคณะทํางานทั้งในระดับ
จังหวัด และสวนกลางอาจไมเขาใจการนําเสนอรายละเอียดโครงการไดชัดเจน ดังนั้น การแนบขอมูลประกอบ
ในลักษณะเปนภาคผนวกจะชวยเพิ่มความชัดเจน ขอมูลประกอบเพิ่มเติมดังกลาวนี้อาจเปนสภาพพื้นที่ กอน
ดําเนินโครงการความพรอมของโครงการ แผนที่ สถิติ ขอมูล ขอกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการดําเนิน
โครงการ ผลการวิจัย ผลการดําเนินงานที่ผานมา ความพึงพอใจของประชาชน คําสั่ง เงื่อนไข ตัวแบบ ภาพ
จําลอง รายงานประเมินผลสภาพปญหา เปนตน
๔.๓.๗ การรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการ กรณีที่จังหวัดไมสามารถจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปไดครบถวนทุกโครงการ ประกอบกับองคความรูดานการประเมินผล
ของบุคลากรมีจํากัด หรืองบประมาณไมเพียงพอ ทางเลือกประการหนึ่งคือการกําหนดใหหนวยดําเนินการ
รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการตามแบบที่กําหนด เมื่อสิ้นปงบประมาณไปแลวระยะหนึ่ง แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
โครงการดังกลาวนี้ จังหวัดกระบี่ไดเคยแจงใหสวนราชการดําเนินการแลวแตยังไมครบถวนทุกโครงการ อาจ
เนื่องจากเจาหนาที่ที่เคยรับผิดชอบยายไปปฏิบัติราชการที่อื่น หรือการจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ ดังนั้นหาก
เนนย้ําใหมีการรายงานตามแบบดังกลาวนี้จะทําใหจังหวัดมีผลดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ครบถวนทุกป สามารถตรวจสอบยอนหลังไดอยางเปนระบบ หัวขอการรายงานประกอบดวย ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิตผลลัพธการดําเนินโครงการจําแนกตามกิจกรรม
การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม การบริหารโครงการใหยั่งยืน ปญหาขอจํากัดการแกไขขอเสนอแนะ แนวโนม บทเรียน ขอเสนอ
สรุปผลการดําเนินโครงการ ภาพถายกิจกรรมพรอมระบุขอความใตภาพ และผูรายงานผล
แนวทางการรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการ
๑. ชื่อโครงการ............................งบประมาณ.............................หนวยดําเนินการ...................................................
ผูรับผิดชอบโครงการ................................................................โทร...........................................................................
๒. หลักการและเหตุผล (สรุปสาระสําคัญหลักการเหตุผลของโครงการ)
๓. วัตถุประสงคและตัวชี้วัดโครงการ
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดโครงการ
(๑) เพื่อ............................
(๑) รอยละ............................
(๒) เพื่อ............................
(๒) จํานวน............................
(๓) เพื่อ............................
(๓) มี.....................................
๔. ผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรม/เปาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ
(๑)..............................................
(๑).............................................
(๒)..............................................
(๒)..............................................
๕. การบรรลุวัตถุประสงคโครงการและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด
วัตถุประสงค ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลที่เกิดจากโครงการ
วัตถุประสงค................................
(๑)...........................................
ประเด็นยุทธศาสตร...........................
(๒)...........................................
ตัวชี้วัด............................................
(๓)...........................................
คาเปาหมาย.....................................
(๔)...........................................
๖. ความคุมคา
ความคุมคาเชิงสังคม
ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
(๑)...........................................
(๑)...........................................
(๒)...........................................
(๒)...........................................
(๓)...........................................
(๓)...........................................
๗. การบริหารทรัพยสินและการบริหารโครงการใหยั่งยืน (ระบุผูรับผิดชอบ และวิธีการบริหารจัดการ)
(๑)...........................................
(๓)...........................................
(๒)...........................................
(๔)...........................................
๘. ปญหา อุปสรรค การแกไข (ถามีปญหาอธิบายวิธีการแกไข)
๙. บทเรียน (ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ)
(๑)...........................................
(๑)...........................................
๑๐. ขอเสนอแนะ
๑๑. ภาพกิจกรรมที่ดําเนินโครงการ

แนวทางการรายงานผลสัมฤทธิ์ ดังกลาวนี้สามารถใชเป นเครื่องมือรวบรวมขอมู ลโครงการที่สว น
ราชการไดรับงบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด (function) เพื่อประมวลผลดําเนินโครงการเปรียบเทียบกับ
คาเปาหมายตามตัวชี้วัดที่กําหนดและสามารถสืบคนประวัติของโครงการที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปในแตละป รวมทั้งชวยในการประมวลผลตัวชี้วัดของผูวาราชการจังหวัดที่ผูบริหารระดับนโยบาย
กําหนดไดอีกสวนหนึ่งดวย
กลาวโดยรวม การกําหนดตัวชี้วัดเปนตัวตั้งในการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนและโครงการ นับเปน
รูปแบบที่เหมาะสม เนื่องจากตัวชี้วัดและคาเปาหมายเปนตัว “เชื่อม” “ยึดโยง” และ “สะทอน” ผลการ
ขับเคลื่อนแผนและโครงการไดชัด และวัดผลได อยางเปนรูปธรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับเปาประสงค ประเด็น
ประยุทธศาสตรและกลยุทธซึ่งมีขอบเขตนิยามที่กวางและเปนนามธรรม อยางไรก็ตาม เงื่อนไขที่สําคัญ คือ
ตองระบุขอมูลฐาน (Baseline data) ของตัวชี้วัดและคาเปาหมายยอนหลัง ๓-๕ ป เพื่อประกอบการ
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กําหนดคาเปาหมาย ระดับความทาทาย ตามเปนไปได และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม นอกจากนี้
ตัว ชี้ วั ด ที่กําหนดจะต องครอบคลุ มแผนงานโครงการของสว นราชการที่ดําเนิน โครงการตามนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัดดวย ทั้งนี้จําเปนตองถายทอด (Deploy) และสื่อสารตัวชี้วัดเหลานี้ลงสูหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบอย า งเป น ระบบ ดั งนั้ น การกํ า หนดตัว ชี้ วัดและคาเปาหมายจึงเปน กิจ กรรมหนึ่งที่สําคัญ ของ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด คาดวาในอนาคตการประเมินผลแผนและโครงการจะถูกหยิบยกขึ้นมา
ดําเนินการจริงจัง และรูปแบบการประเมินผลแผนและโครงการตามแนวทางที่จังหวัดกระบี่ดําเนินการจะเปน
ทางเลือกหนึ่งของผูที่รับผิดชอบการประเมินผลไดเปนอยางดี.

กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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สํานักงานจังหวัดกระบี่

