อุทัยธานี

แผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561-2564
วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

เป้าประสงค์รวม

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
3. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย มูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการดารงชีวิต
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมัน่ คง การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาพรวมคุณภาพแผน

วิสัยทัศน์ของจังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คือการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและโอกาส การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นิยมบริโภคสินค้าปลอดภัยเพิ่มขึ้น แต่ประเด็นเรื่องเกษตรปลอดภัยและข้อมูลสนับสนุนดังกล่าว ยังไม่ปรากฏในข้อมูล
ทั่วไปและศักยภาพของพื้นที่ วิสัยทัศน์มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคและยุทธศาสตร์ประเทศ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และประเด็นปัญหาของจังหวัดยุทธศาสตร์ ควรเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่เน้นเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดด้วย นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ควรมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนเรื่อง การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และปรับกลยุทธ์ให้สามารถแสดงถึงแนวทางการดาเนินงานที่ชั ดเจนเพื่อนาไปสู่การกาหนด แผนงาน/โครงการ ต่อไป
แผนงาน/โครงการ มีชุดแผนงาน/โครงการ ที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ข้อสังเกต

ควรเพิ่มเติมข้อมูลพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้านที่เป็นศักยภาพของจังหวัด อาทิ ผลการดาเนินงานด้านเกษตรปลอดภัย ควรนาข้อมูลเหล่านี้ใช้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยควรมีการวิเคราะห์เชิงลึกของข้อมูลทุกด้าน เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ SWOT ควรกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องครอบคลุมกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์รวม และกาหนดตัวชี้วัดให้ครอบคลุมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
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จังหวัดอุทัยธานี

ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ปี ๒๕61-2564
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๑. ข้อมูลสภาพ
ควรประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้
ทั่วไปของ
๑.๑ สภาพทั่วไป ควรประกอบด้วย
จังหวัด/กลุ่ม
 ลักษณะทางกายภาพ : ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ
จังหวัด
การปกครอง การใช้ที่ดิน (พื้นทีป่ ่าไม้ เกษตร ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรม)
 ประชากร สังคมวัฒนธรรม (จานวน สัดส่วนประชากรเมือง
กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ)
 โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ (ไฟฟ้า ประปา
โครงข่ายถนนหลัก สนามบิน ท่าเรือ นิคม ฯลฯ)
 เศรษฐกิจ : โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก มูลค่าผลิตภัณฑ์หลักของ
จังหวัด
 บริการพื้นฐานด้านสังคม: สถานศึกษา สถานพยาบาลระดับ
ต่างๆ ฯลฯ
 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ (ดิน น้า ป่าไม้ แร่ธาตุ) แหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ
๑.๒ สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน ว่าบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผน รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
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นาเสนอผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญที่จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง และให้เหตุผลสนับสนุน
หากเห็นสมควรดาเนินการต่อ หรือยุติการดาเนินงาน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑๐
7.๕
๖
6

ความเห็น


นาเสนอข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดครบถ้วนทุกประเด็น
ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ประชากร สังคม วัฒนธรรม
ประเพณี แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง
บริการ เศรษฐกิจ บริการพื้นฐานด้าน และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สาคัญ

เสนอผลการดาเนินงานของจังหวัดในปี 2559 เป็นด้านๆ ใน
ส่วนของการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด มีเฉพาะเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณรายปีในภาพรวม ไม่ได้สรุปผลการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ปัจจัย
ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรค
นาเสนอผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไม่แสดงเหตุผลสนับสนุนว่า
ควรดาเนินการต่อหรือยุติการดาเนินงาน ส่วนด้านอื่นๆ ยังไม่มี
การเสนอผลสัมฤทธิ์

๔
(๓)

1.๕
(1)



(๑)

(๐.๕)
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จังหวัดอุทัยธานี
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจสังคม และ
๒๕
20
สภาวการณ์และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยต้องเป็นข้อมูลอนุกรมอย่าง
ศักยภาพ
น้อย ๓ ปี และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
๔
3.5
 ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมเศรษฐกิจ และสาขาเศรษฐกิจที่
(๒)
(2)
สาคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
บริการ) ภาพรวมเศรษฐกิจ : ขนาดเศรษฐกิจ อัตราการ
ขยายตัว โครงสร้างเศรษฐกิจ มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว
 เกษตรกรรม อาทิ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ผลผลิตหลัก
ของภาคเกษตร(พืช ปศุสัตว์ ประมง) พื้นที่ทาการเกษตร
ผลผลิตต่อไร่ และข้อมูลเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็น
การพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
 อุตสาหกรรม อาทิ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม
แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
ของจังหวัด
 บริการ อาทิ การท่องเที่ยว (จานวนนักท่องเที่ยว รายได้
จากการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อหัว) การค้าชายแดน (มูลค่า
การค้าชายแดน สินค้านาเข้าส่งออก) และข้อมูลด้าน
บริการที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของ
จังหวัด เช่น ธุรกิจบริการการศึกษาและสุขภาพ
 มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการ
(๒)
(1.5)
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่สาคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
พร้อมปัจจัยหรือเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือ
ระดับความรุนแรงของปัญหา อาทิ นโยบายรัฐบาล ภัยพิบัติ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
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ความเห็น









นาเสนอข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมเศรษฐกิจ และสาขา
เศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเสนอเป็นอนุกรม ได้แก่
เกษตรกรรม นาเสนอข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ข้าว อ้อย
มันสาปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ถั่วเขียวผิวมัน ปศุสัตว์
ประมง
อุตสาหกรรม นาเสนอมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน เงินลงทุน จานวนคนงาน
บริการ การท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการ
ท่องเที่ยว จานวนผู้ผลิตโอทอป แหล่งท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เป็นการอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงจากกราฟ/ตาราง
มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลประกอบบางส่วน มีเพียงด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด
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จังหวัดอุทัยธานี
ประเด็นการพิจารณา
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคมและความมั่นคง
๔
2.5
 ข้อมูลด้านสังคมที่สาคัญ ได้แก่ โครงสร้างประชากร แรงงาน
(๒)
(1.5)
(กาลังแรงงานและการมีงานทา ผลิตภาพแรงงาน) การศึกษา
(จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรวัยแรงงาน ผลสัมฤทธิ์
การศึกษา O-net ม.๓) สาธารณสุข (สัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๕ โรค)
ความยากจน (สัดส่วนคนยากจน ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
รายได้ จปฐ.หนี้สินครัวเรือน) และข้อมูลสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
 ข้อมูลด้านความมั่นคงที่สาคัญ อาทิ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (สัดส่วนคดีอาชญากรรมต่อประชากร) ปัญหายาเสพ
ติด (สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร) แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย (คดีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตารวจ) โรคอุบัติใหม่
และข้อมูลที่เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาความมั่นคงของจังหวัด
 มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการ
(๒)
(1)
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่สาคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
พร้อมเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความ
รุนแรงของปัญหา
๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔
3
 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ เช่น
(๒)
(1.5)
การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ป่าไม้ แหล่งน้า (คุณภาพแหล่งน้า
ผิวดิน) ปริมาณขยะและความสามารถในการจัดการขยะโดย
ถูกวิธี มลพิษ (อากาศ น้า) ภัยพิบตั ิ (ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย
แผ่นดินไหว การกัดเซาะชายฝั่ง) เป็นต้น และข้อมูลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่
สาคัญของจังหวัด

ความเห็น





ข้อมูลด้านสังคมปนอยู่ในส่วนของสภาพทั่วไปเป็นส่วนใหญ่
มีการนาเสนอข้อมูลโครงสร้างประชากร สัดส่วนบุคลากรทาง
การแพทย์ จานวนครู นักเรียน จานวนศาสนสถาน (ข้อมูลปี
เดียว) และนาเสนอข้อมูลบางส่วนเป็นอนุกรม 3 ปี ได้แก่
อัตราการว่างงาน จานวนและสัดส่วนคนจน จานวนคดีอาญา
และจานวนคดียาเสพติด
บางประเด็นที่เป็นปัญหาของจังหวัด เช่น การขาดที่ดินทากิน
ที่อยู่อาศัย ไม่มีการแสดงข้อมูลเพื่อสนับสนุน และถูกละเลย



ส่วนใหญ่เป็นการอ่านข้อมูลในรายละเอียด ยังขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงเหตุผลประกอบ การแสดงศักยภาพ/
ปัญหาของจังหวัด มีการนาดัชนีความมั่นคงของมนุษย์มา
นาเสนอ แต่ไม่ได้วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ



นาเสนอข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ปริมาณขยะ เป็นข้อมูลอนุกรม มี
ข้อมูลแหล่งน้า เป็นข้อมูลปีเดียว
ควรเพิ่มเติมข้อมูลสาคัญด้านอื่นๆ ได้แก่ คุณภาพน้า ความ
ต้องการน้าเพื่อการเกษตร ภัยแล้ง อุทกภัย พื้นที่ความเสียหาย
จากน้าท่วม น้าหลาก
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
 มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการ
(๒)
(1.5)
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่สาคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
พร้อมเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความ
รุนแรงของปัญหา
๒.๔ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
๔
4
 มีกระบวนการในการรวบรวมปัญหาและความต้องการ และ
(๒)
(2)
นาเสนอผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
 ระบุปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในเชิงพื้นที่หรือ
(๒)
(2)
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
๒.๕ การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการ
๔
3
พัฒนาประเทศ ๔ มิติ โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ ๔ มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาแบบ
ทั่วถึง มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สีเขียว และมิติประสิทธิภาพภาครัฐ โดยดึงประเด็นที่เป็น
ศักยภาพและปัญหาสาคัญที่ปรากฏตามตัวชี้วัด และนามา
สนับสนุนการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้เชื่อมโยงไปสู่ประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๒.๖ SWOT มีความสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลการ
วิเคราะห์สภาวการณ์ ศักยภาพ และประเด็นปัญหาในด้าน
ต่างๆ และตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ธันวาคม 2559

๕

4

(๓)

(2.5)



ความเห็น
มีการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มขยะ ป่าไม้ พร้อมเหตุผล
ประกอบ แต่เรื่องน้าซึ่งเป็นปัญหาหลักไม่ได้มีการวิเคราะห์
หรือนาข้อมูลมาสนับสนุน



นาเสนอกระบวนการรวบรวมปัญหา และนาเสนอปัญหาใน
ภาพรวม และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา



ระบุปัญหา ความต้องการของประชาชนในเชิงพื้นที่เป็นราย
อาเภอ และกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกร



ขาดการให้เหตุผลสนับสนุนศักยภาพ/ปัญหาของจังหวัด
มีการนาเสนอประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ ๔ มิติ ได้แก่ มิติการ
พัฒนาแบบทั่วถึง มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ มิติการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสีเขียว และมิติประสิทธิภาพภาครัฐ
มีประเด็นที่เป็นศักยภาพและปัญหาสาคัญตามตัวชี้วัด
เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ SWOT (ปริมาณขยะ สัดส่วน
แพทย์ต่อประชากร)







บางประเด็นยังไม่ปรากฎในส่วนของข้อมูลทั่วไปและการ
วิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ศักยภาพในการแปรรูปสินค้าเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพ/พันธุ์พืช และจุดอ่อนหลายข้อ
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เช่น จุดอ่อนข้อที่ 2, 5, 6
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้


(๒)

(1.5)

๖๕
๕

58.5
4.5

(๒)

(2)



กระชับ แสดงจุดเน้นที่ต้องการเป็นได้ชัดเจน

(๓)

(2.5)



ส่วนใหญ่ มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
(การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) และโอกาสของพื้นที่
(พฤติกรรมการบริโภคสินค้าปลอดภัย) แต่ประเด็นเกษตร
ปลอดภัย ยังไม่ปรากฏในข้อมูลทั่วไปและศักยภาพของพื้นที่

เป้าประสงค์รวม
 แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สาคัญในภาพรวมที่จังหวัด
ต้องการพัฒนา ที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
 มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตามศักยภาพ/โอกาส
ของพื้นที่

๕
(๓)

4.5
(3)



มีความชัดเจนที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

(๒)

(1.5)



มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพ/โอกาสของพื้นที่ในการเป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่เรื่องเกษตรปลอดภัย มีข้อมูลพื้นที่
เกษตรอินทรีย์น้อยมาก ไม่มีข้อมูล GAP

มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่
 ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์รวม

๑๐
(๔)

9.5
(3.5)



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ควรเน้นเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็น
วิสัยทัศน์ของจังหวัด



๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ วิสัยทัศน์

๓.๒ เป้าประสงค์
รวม

๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ธันวาคม 2559

มีความชัดเจน และจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/
ภายนอกอย่างถูกต้อง

ความเห็น
นาข้อมูลตัวชี้วัดมาประกอบในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของจังหวัด (ขยะ แพทย์ต่อประชากร)
จาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอกได้ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามการกาหนดจุดอ่อนยังมีประเด็นมากเกินไป
ควรเลือกเฉพาะประเด็นสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด

มีลักษณะแสดงสถานภาพที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 มีความกระชับเหมาะสมที่แสดงถึงจุดเน้นหรือสิ่งที่ต้องการจะเป็นใน
อนาคต อย่างชัดเจน
 มีความเป็นไปได้สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวการณ์ ศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่
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มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและยุทธศาสตร์
ประเทศ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
 แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างชัดเจนที่ต้องการบรรลุในแต่
ละยุทธศาสตร์ (ค่าตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์/สาเร็จ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ไม่ใช่ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ) ในช่วง ๔ ปีของแผน
 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 ตัวชี้วัด
 มีความสอดคล้องเชื่อมโยง และแสดงถึงความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (ค่าตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์/
สาเร็จ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ)


๓.๔ เป้าประสงค์

๓.๕ ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ของแต่ละ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT และ
ตอบสนองปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๔)
(4)



ความเห็น
ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT
และตอบสนองปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ โดยยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ สอดคล้องกับศักยภาพของ
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายและโดดเด่น
ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรฯ สอดคล้อง
กับศักยภาพของจังหวัดที่มีการผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิด
โอกาสทางด้านพฤติกรรมการบริโภค จุดอ่อนด้านการใช้
สารเคมีทาการเกษตร ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ สอดคล้องกับจุดอ่อนของจังหวัดด้านการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข การเพิ่มขึ้นของปัญหาสังคม ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรฯ สอดคล้องกับประเด็นการ
บริหารจัดการน้าที่ยังไม่ครอบคลุม เป็นต้น
มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

(๒)

(2)



๕
(๓)

๕
(๓)



แสดงวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุในแต่ละยุทธศาสตร์ได้
ชัดเจน

(๒)
๑๕
๑๐
(๖)

(2)
12.5
8
(5)



สอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่



ส่วนใหญ่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถแสดงความสาเร็จตาม
เป้าประสงค์ได้ อาทิ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับ HA
แสดงถึงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาล
แต่ไม่ได้แสดงถึงเข้าถึงบริการสาธารณสุข เป็นต้น
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
มีจานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(๔)
(3)







ค่าเป้าหมาย
 มีความสอดคล้องกับค่าฐาน (Baseline) หรือค่าอ้างอิงมาตรฐาน
(Benchmark) และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในแต่
ละปี

๕
(๕)

4.5
(4.5)







๓.๖ กลยุทธ์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์

ธันวาคม 2559

มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
 กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์นาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์
 สามารถบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่
ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนงาน/โครงการ

ความเห็น
ส่วนใหญ่มีตัวชี้วัดเหมาะสมและวัดได้ในเชิงปริมาณ ไม่ควร
กาหนด“ร้อยละความครอบคลุมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ”
เป็นตัวชี้วัด เนื่องจากค่าฐานใกล้บรรลุร้อยละ ๑๐๐ ขาดความ
ท้าทายในการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปีละ 1 แห่ง จะเพียงพอใน
การผลักดันไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือไม่
ตัวชี้วัดไม่จาเป็นต้องมีครบถ้วนทุกประเด็น เมื่อไม่กาหนด
เป้าหมาย ก็ไม่จาเป็นต้องให้เป็นตัวชี้วัด เช่นตัวชี้วัดที่ 6 ของ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่วนใหญ่ไม่ได้กาหนดค่าฐาน หรือค่าอ้างอิงที่ชัดเจน แต่ใส่
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ไม่แสดงถึงความ
ก้าวหน้าที่เหมาะสม(กาหนด 12% แต่ค่าฐาน 13.53%
แสดงว่ากาหนดลดลง)
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 4 น้อยเกินไป(ปีละ 1 แห่ง) ไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 2 ,3 ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ยังไม่
ชัดเจน เช่นผ่านเกณฑ์กี่แห่ง

๑๕

13

(๘)

(7)



ไม่มีกลยุทธ์ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(๗)

(6)



บางกลยุทธ์ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดาเนินงานที่
ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การกาหนดแผนงาน/โครงการ อาทิ กลยุทธ์
ที่ 1 , 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 3
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รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๓.๗ บัญชีรายการ/ บัญชีรายการชุดโครงการประกอบด้วย
๑๐
10
ชุดโครงการของ  โครงการตามแหล่งงบประมาณจาแนกออกเป็นโครงการที่
(๓)
(3)
แต่ละประเด็น
ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระทรวง/กรม และ ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
 มีชุดโครงการที่สอดรับกับกลยุทธ์ในข้อ ๓.๖
(๔)
(4)
 มีโครงการครบถ้วนทั้ง ๔ ปี (เป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ
(๓)
(3)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564)
รวม
๑๐๐
๘6.๕

ธันวาคม 2559

ความเห็น




มีโครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระทรวง/กรม
และ ท้องถิ่น
มีชุดโครงการที่สอดรับกับกลยุทธ์ และมีครบทุกกลยุทธ์
มีโครงการครบถ้วนทั้ง ๔ ปี
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