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ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 ข้อ 29 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล  ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นการวัดผลการด าเนินงาน
ว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่  ส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลหินดาด  จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560  ถึง
มีนาคม  2561 ) เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน  รับทราบปัญหา  อุปสรรค และความพึงพอใจของ
ประชาชนในท้องถิ่น  อีกท้ังใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร   และก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ส่วนที่1 
 
 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปขีองเทศบาลต าบลหินดาด จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้
ความส าคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลต าบล   
หินดาดหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา เทศบาลต าบลหินดาด ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
เทศบาลต าบลหินดาด สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลหินดาด 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน
ได้เสียใน เทศบาลต าบลหินดาด ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ

บทน ำ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไป
แล้วว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลหินดาด 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ ส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลหินดาด ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เขต
เทศบาลต าบลหินดาด หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ภายใน
ท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่ีปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลหินดาด 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมิน แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลหินดาด ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบข้ันต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นท่ีเทศบาลต าบลหินดาด 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลหินดาด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลหินดาด ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลหินดาด หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด มีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ เทศบาลต าบลหินดาด โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตรี
ต าบลหินดาด 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาล

ต าบลหินดาด 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

นายกเทศมนตรี
ต าบลหินดาด 

 

สภาท้องถิ่น
ต าบลหินดาด รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

นายกเทศมนตรี
ต าบลหินดาด 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หินดาดทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลต าบลหินดาด ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า  และวิธีการ เป็น
ต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น   โดยอาศัย
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลต าบลหินดาด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบล
หินดาด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันท่ี 15 เมษายน และภายในวันท่ี 15 ตุลาคม เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหินดาด 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในเขตเทศบาลต าบลหินดาด มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหินดาด ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต ( Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ เทศบาลต าบลหินดาด ท้ังในระดับชุมชนและระดับต าบล และอาจรวมถึง
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อ าเภอห้วยแถงและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ี
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของเทศบาลต าบลหินดาด เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด ก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น ชุมชนป่าสงวน-บ้านสระ
มะค่า หมู่ท่ี 1(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้
การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีใน
การต่อต้านทุจริต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล
ต าบลหินดาดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลหินดาด มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
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ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม ร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลต าบลหินดาด 
  3.4 การส ารวจ ( surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนใน เขตเทศบาลต าบลหินดาด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหินดาด จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหินดาด 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลหินดาด สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน เทศบาลต าบลหินดาดแต่ละคนแต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล 
หินดาดเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหินดาด 
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ส่วนที่2 
 
 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลหินดาดเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 255 9 – 2563  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ เทศบาลต าบลหินดาดท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ เทศบาลต าบลหินดาด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครราชสีมา  อ าเภอ ห้วยแถลง  และแผนชุมชน
เทศบาลต าบลหินดาด 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลหินดาดมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
        ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
        ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
        ยุทธศาสตรท่ี์ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตรท่ี์ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตรท่ี์ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการท่องเท่ียว ศาสนา 
           วัฒนธรรมประเพณี 
        ยุทธศาสตรท่ี์ 8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        ยุทธศาสตรท่ี์ 9  ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
        ยุทธศาสตรท่ี์ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
           ส่ิงแวดล้อม 
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        พันธกิจท่ี 2  การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ 
            บ้านเมืองท่ีดี 
        พันธกิจท่ี 3  ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน และการฝึกอบรมพัฒนา 
            อาชีพให้แก่ประชาชน การสร้างงานในชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ 
            1 ชุมชน 
        พันธกิจท่ี 4  สร้างการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
            และส่ิงแวดล้อม 
        พันธกิจท่ี 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
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พันธกิจท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 
การพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

        พันธกิจท่ี 7  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร และการเล้ียงสัตว์ 
        พันธกิจท่ี 8  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
        พันธกิจท่ี 9  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
        พันธกิจท่ี 10  สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        พันธกิจท่ี 11  ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางการด ารงชีวิตตามปรัชญา 
            เศรษฐกิจพอเพียง 
      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายท่ี 1 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการ 
          สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการ 
          ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
       จุดมุ่งหมายท่ี 2 การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       จุดมุง่หมายท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
          ในการพึ่งตนเอง 
       จุดมุง่หมายท่ี 4 การก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมี 
          อย่างยั่งยืน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วม 
          จากทุกภาคส่วน 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.1) ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อ

การเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ

และประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญ

ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
2.5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
3.1) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิด

เกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.2) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผล
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและเพิ่ม

ช่องทางตลาด 
3.5) สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค

เพื่อจ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

4.2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3) ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
4.4) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน

ท้องถิ่น 
4.5) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดใน

ทุกระดับ 
4.6) ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญห า

อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้าง

คุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
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6.3) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

6.5) ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหา
จราจร  ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
7.1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ัง

กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

7.3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
และสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยาย
ตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.2) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
8.3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 

เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการ
ส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

8.4) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา 

8.5) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต่างๆ 

9.2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการ
กุศลและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

9.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ
สถานท่ีส าคัญ โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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9.4) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
10.1) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล า

คลองและปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา

ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
10.3) จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

       5) วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลหินดาด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพื่อแสดง

สถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถ
สะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน
ต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

“ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร พื้นฐานเศรษฐกิจดี มีสาธารณูปโภคสมบูรณ์ อบอุ่นด้วย
คุณธรรม งดงามด้วยคุณภาพชีวิต ปลอดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
 
    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559(เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

1.1 ประสานและบริหาร
จัดการน้ า ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อ
แก้ไขและปูองกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

- - - - 

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ า สงวน
และเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

1 3,000,000 - - 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 200,000 - - 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2 1,900,000 2 1,108,621.52 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากร
ด้านการศึกษา ครู นักเรียน 
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

13 3,900,000 2 33,000 

2.3 สนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือและ
ประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

2 200,000 - - 

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้
เตรียมความพร้อม และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

2 100,000 - - 

2.5ส่งเสริมการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- - - - 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช
และเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืช
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดย
ขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

2 150,000 - - 
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ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

3.2 ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
โดยการร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

2 140,000 - - 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร
อาสาสมัครการเกษตร 

1 100,000 - - 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มช่องทาง
ตลาด 

1 20,000 - - 

3.5สนับสนุนการท า
การเกษตรทางเลือก ตาม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

4 770,000 - - 

3.6 ส่งเสริมประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ 

2 100,000 - - 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

3 90,000 - - 

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - 

4.3ส่งเสริม พัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

2 1,720,000 1 9,430 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น 

3 100,000 - - 

4.5ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การเสพ การผลิตและการ
จ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

3 140,000 - - 

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อ
ให้บริการประชาชน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ี 

5 160,000 - - 

4.7 ส่งเสริมและประกาศ
เกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม  สร้างช่ือเสียงให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา 

22 1,950,000 - - 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) 

3 260,000 - - 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การรักษาพยาบาลประชาชน
ในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

2 130,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
5. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุก
ระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย 
การปูองกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุข
ตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

15 710,000 2 130,000 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

- - - - 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

30 15,522,000 10 2,739,636.96 

6.3 ประสาน สนับสนุน 
ร่วมมือกับส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญ
ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - - - 

6.4 ประสานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และ
รักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 

3 300,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบในการให้บริการแก่
ประชาชน 

- - - - 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและ
เช่ือมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

4 6,800,000 - - 

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียว และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  
กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

6 1,650,000 - - 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริม
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ โดย
การจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬา และจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

6 560,000 4 636,010 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน ให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

61 21,619,000 18 4,873,033.47 

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร 

4 520,000 - - 

8.3 สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัด ให้ได้รับการศึกษา 
อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสาร
และร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

2 40,000 - - 

8.4 บูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สร้างประโยชน์สูงสุด แก่
ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

3 60,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
8. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 

3 60,000 1 9,710 

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
และภัยพิบัติต่างๆ 

8 690,000 - - 

9.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

3 220,000 1 98279.50 

9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ 
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2 300,000 - - 

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจ
บ้านและอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

6 340,000 - - 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
น้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

3 1,100,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
10. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึก
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

4 160,000 1 91,000 

10.3 จัดท าระบบก าจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

4 10,700,000 - - 

รวม 245 76,481,000 43 9,738,161.45 
 
     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560(เฉพาะปี พ.ศ. 2558)  
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

1.1 ประสานและบริหาร
จัดการน้ า ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อ
แก้ไขและปูองกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

- - - - 

1.2 พัฒนาขุดลอก  คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ า สงวน
และเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

5 4,484,000 - - 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 200,000 - - 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3 21,970,000 2 1,513,008.42 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากร
ด้านการศึกษา ครู นักเรียน 
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

15 4,033,600 2 51,431 

2.3 สนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของ
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

5 2,800,000 1 100,000 

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้
เตรียมความพร้อม และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

- - - - 

2.5ส่งเสริมการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- - - - 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช
และเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืช
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดย
ขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

2 150,000 - - 

3.2 ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
โดยการร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

3 190,000 1 50,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร
อาสาสมัครการเกษตร 

1 100,000 - - 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มช่องทาง
ตลาด 

1 20,000 - - 

3.5สนับสนุนการท า
การเกษตรทางเลือก ตาม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

5 790,000 - - 

3.6 ส่งเสริมประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ 

3 150,000 - - 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

3 90,000 - - 

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 10,000 - - 

4.3ส่งเสริม พัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

2 1,720,000 6 2,604,300 

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น 

4 70,000 - - 

4.5ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การเสพ การผลิตและการ
จ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

3 140,000 - - 

 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อ
ให้บริการประชาชน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ี 

5 170,000 1 17,350 

4.7 ส่งเสริมและประกาศ
เกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม สร้างช่ือเสียงให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา 

19 1,370,000 - - 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) 

4 395,000 - - 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การรักษาพยาบาลประชาชน
ในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

4 5,090,000 - - 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุก
ระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย 
การปูองกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุข
ตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

13 1,270,000 1 10,000 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

3 1,000,000 - - 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

64 45,000,000 8 4,347,000 

6.3 ประสาน สนับสนุน 
ร่วมมือกับส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญ
ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - - - 

6.4 ประสานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และ
รักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 

8 759,000 - - 

6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบในการให้บริการแก่
ประชาชน 

- - - - 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและ
เช่ือมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

5 6,900,000 - - 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียว และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  
กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

6 1,650,000 - - 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริม
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ โดย
การจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - - 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬา และจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

7 660,000 5 760,266 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน ให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

60 23,745,000 12 11,742,881.78 

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร 

4 820,000 1 400,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
8. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.3 สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัด ให้ได้รับการศึกษา 
อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสาร
และร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

2 40,000 - - 

8.4 บูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สร้างประโยชน์สูงสุด แก่
ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

3 60,000 - - 

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 

2 40,000 - - 

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
และภัยพิบัติต่างๆ 

10 710,000 1 13,090 

9.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศล
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

3 220,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
9. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ  
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1 100,000 1 98,000 

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจ
บ้านและอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

3 310,000 - - 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
น้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

8 4,100,000 - - 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึก
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

4 160,000 - - 

10.3 จัดท าระบบก าจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

4 10,700,000 - - 

รวม 301 142,186,600 42 21,727,327.20 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561(เฉพาะปี พ.ศ. 2559)  
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

1.1 ประสานและบริหาร
จัดการน้ า ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อ
แก้ไขและปูองกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

- - - - 

1.2 พัฒนาขุดลอก  คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ า สงวน
และเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

7 10,184,000 - - 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 200,000 - - 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3 21,970,000 2 1,100,158.20 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากร
ด้านการศึกษา ครู นักเรียน 
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

15 4,055,000 1 7,911 

2.3 สนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของ
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

5 2,800,000 - - 

 
 
 
 



- 29 - 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้
เตรียมความพร้อม และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

1 20,000 - - 

2.5ส่งเสริมการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- - - - 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช
และเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืช
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดย
ขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

2 150,000 - - 

3.2 ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
โดยการร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

3 190,000 - - 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร
อาสาสมัครการเกษตร 

1 100,000 - - 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มช่องทาง
ตลาด 

1 20,000 - - 

3.5สนับสนุนการท า
การเกษตรทางเลือก ตาม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

5 790,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

3.6 ส่งเสริมประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ 

3 150,000 - - 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

3 90,000 - - 

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - 

4.3ส่งเสริม พัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

10 1,830,000 2 2,086,800 

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น 

4 70,000 - - 

4.5ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การเสพ การผลิตและการ
จ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

3 140,000 - - 

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อ
ให้บริการประชาชน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ี 

5 250,000 4 59,391 

4.7 ส่งเสริมและประกาศ
เกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม สร้างช่ือเสียงให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา 

20 1,390,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) 

4 327,500 - - 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การรักษาพยาบาลประชาชน
ในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 5,070,000 2 117,500 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุก
ระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย 
การปูองกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุข
ตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

13 1,270,000 - - 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

4 1,300,000 - - 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมอย่างท่ัวถึง 87 49,003,000 19 4,842,908.93 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.3 ประสาน สนับสนุน 
ร่วมมือกับส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญ
ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - - - 

6.4 ประสานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และ
รักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 

7 744,000 - - 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและ
เช่ือมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

5 6,900,000 2 249,860 

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียว และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  
กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

5 1,510,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริม
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ โดย
การจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - - 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬา และจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

9 810,000 2 199,586 

8. ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน ให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

67 24,705,000 21 10,468,237.06 

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร 

3 320,000 - - 

8.3 สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัด ให้ได้รับการศึกษา 
อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสาร
และร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

2 40,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
8. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

8.4 บูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สร้างประโยชน์สูงสุด แก่
ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

3 60,000 - - 

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 

3 40,000 - - 

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
และภัยพิบัติต่างๆ 

10 710,000 - - 

9.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศล
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

3 220,000 - - 

9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ  
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1 100,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

9. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจ
บ้านและอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

5 310,000 - - 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
น้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

8 4,100,000 - - 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึก
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

4 160,000 - - 

10.3 จัดท าระบบก าจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

2 10,720,000 - - 

รวม 342 152,818,500 55 19,132,352.19 
 
    1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562(เฉพาะปี พ.ศ. 2560)  
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

1.1 ประสานและบริหาร
จัดการน้ า ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อ
แก้ไขและปูองกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

- - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
1. ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

1.2 พัฒนาขุดลอก  คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ า สงวน
และเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
รวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

8 10,550,000 - - 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคม
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 200,000 - - 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3 21,970,000 2 470,955 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากร
ด้านการศึกษา ครู นักเรียน 
ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน 

15 4,055,000 - - 

2.3 สนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือและ
ประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

4 1,800,000 - - 

2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้
เตรียมความพร้อม และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

1 20,000 - - 

2.5ส่งเสริมการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- - - - 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช
และเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืช
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดย
ขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

2 150,000 - - 

3.2 ลดต้นทุนการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล
โดยการร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

3 190,000 - - 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร
อาสาสมัครการเกษตร 

1 100,000 - - 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่มช่องทาง
ตลาด 

1 20,000 - - 

3.5สนับสนุนการท า
การเกษตรทางเลือก ตาม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

5 790,000 - - 

3.6 ส่งเสริมประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ 

3 150,000 - - 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

3 90,000 - - 

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

- - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

4.3ส่งเสริม พัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

10 1,830,000 3 3,244,325 

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น 

4 70,000 - - 

4.5ปูองกันและแก้ไขปัญหา
การเสพ การผลิตและการ
จ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

3 140,000 - - 

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อ
ให้บริการประชาชน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ี 

4 150,000 - - 

4.7 ส่งเสริมและประกาศ
เกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม สร้างช่ือเสียงให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา 

20 1,390,000 - - 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) 

4 415,000 - - 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
การรักษาพยาบาลประชาชน
ในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

7 5,127,000 1 60,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุก
ระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย 
การปูองกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุข
ตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

16 1,480,000 - - 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวาง
ระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

4 1,300,000 - - 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
การคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

97 69,246,000 4 975,000 

6.3 ประสาน สนับสนุน 
ร่วมมือกับส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ 
เครื่องจักรกล ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญ
ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - - - 

6.4 ประสานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และ
รักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 

20 2,380,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

(ต่อ) 
6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบในการให้บริการแก่
ประชาชน 

- - - - 

7. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและ
เช่ือมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

5 6,900,000 - - 

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียว และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  
กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

5 1,510,000 2 178,723 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริม
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ โดย
การจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- - - - 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬา และจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

8 710,000 - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

8. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน ให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ี
กฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

76 25,710,000 20 13,297,963.24 

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานภายใน
องค์กร 

3 320,000 - - 

8.3 สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัด ให้ได้รับการศึกษา 
อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้
เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสาร
และร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

3 60,000 - - 

8.4 บูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
สร้างประโยชน์สูงสุด แก่
ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 

3 60,000 - - 

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 

2 40,000 - - 

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

9. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ 
และภัยพิบัติต่างๆ 

10 710,000 - - 

9.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและ
ร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศล
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

3 220,000 1 43,088 

9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ  
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

3 140,000 - - 

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจ
บ้านและอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

5 310,000 - - 

10. ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

10.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่ง
น้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

10 3,820,000 - - 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึก
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

7 200,000 - - 

10.3 จัดท าระบบก าจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

8 10,830,000 - - 

รวม 392 175,153,000 33 18,270054.24 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

    1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
        เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้าน
การศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 

3 180,000  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

3.5 สนับสนุนการท าการเกษตร
ทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 40,000  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

1 10,000  

4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2 58,000  

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

1 5,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

(ต่อ) 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.5 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ 
การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดใน
ทุกระดับ 

2 80,000  

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

3 30,000  

4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างช่ือเสียง
ให้กับจังหวัดนครราชสีมา 

4 540,000  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 

1 3,000  

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
รักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

1 10,000  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างท่ัวถึง 

1 2,000,000 เป็นพื้นท่ีการรถไฟไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว
เดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ัง
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มข้ึน 

1 150,000  

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

1 50,000  

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7 205,000  

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร 

1 20,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและ
อบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

3 70,000  

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

1 5,000  

รวม 35 3,456,000  
 
        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้าน
การศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 

3 80,000  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

3.5 สนับสนุนการท าการเกษตร
ทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 50,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

1 10,000  

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น 

2 40,000  

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

3 100,000  

4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ี
เป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างช่ือเสียง
ให้กับจังหวัดนครราชสีมา 

2 170,000  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
รักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

1 20,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างท่ัวถึง 

1 3,000,000  

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 947,000  

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร 

2 60,000  

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและ
อบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

3 70,000  

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

1 5,000  

รวม 26 4,552,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้าน
การศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 

5 170,000  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

3.5 สนับสนุนการท าการเกษตร
ทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 70,000  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

3 240,000  

4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

2 170,000  

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น 

2 115,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

2 80,000  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

5.1 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 

1 10,000  

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
รักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

1 30,000  

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกัน
โรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 

1 60,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างท่ัวถึง 

1 1,400,000  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว
เดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ัง
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มข้ึน 

1 100,000  

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

1 140,000  

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7 467,500  

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร 

2 110,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้อมในการปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

1 100,000  

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและ
อบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

2 60,000  

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

2 70,000  

รวม 37 3,392,500 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

2.2พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้าน
การศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคม
อาเซียน 

2 80,000  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของ
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

1 232,000  

4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

3 60,000  

4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น 

3 190,000  

4.6 ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

2 80,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
รักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยร่วมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

1 30,000  

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกัน
โรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 

1 10,000  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างท่ัวถึง 

3 746,000  

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลาน
กีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

1 50,000  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวน

โครงการ 
จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9 697,000  

8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร 

1 150,000  

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับ
ส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศล
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้อมในการปูองกันภัย และการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

1 100,000  

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและ
อบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

2 60,000  

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 

10.2 รณรงค์สร้างจิตส านึกเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

2 40,000  

รวม 32 2,525,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 
    ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯ
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเปูาหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐ
คือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมท้ังนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
1.สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงาน
ปฏิบัติได้และมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับมีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมท้ังกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติอย่างมีบูรณาการและกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง
รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ /สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์
การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภาวการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1)จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

   มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข226 และ 206 
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   มีรถโดยสารประจ าทางสายจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดบุรีรัมย์ – จังหวัด
สุรินทร์ผ่านเขตเทศบาล 

   มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเขตเทศบาลต าบลหินดาด (กรุงเทพฯ 
– นครราชสีมา – บุรีรัมย์– สุรินทร์ – ศรีสะเกษ– อุบลราชธานี) 

   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   มีสวนสาธารณะ1แห่งมีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม12แห่งได้แก่สระ

น้ าชุมชนหลุมดินสระน้ าสระพลวง ชุมชนหินดาด  สระประปา และสระน้ าชุมชนเพชรเจริญ สระน้ าชุมชนศิลา
ประชารักษ์ สระน้ าวัดอุทัยมัคคาราม ชุมชนโนนสง่าสระน้ าข้าง รพ.สต. ชุมชนเมืองเพชร สระน้ าชุมชนเมือง
เพชร 2 แห่ง สระน้ าชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา คลองอีสานเขียวอ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด 

   มีตลาดสดของเทศบาล1แห่ง 
   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ข้าว

อ้อยและมันเล้ียงสัตว์  ฯลฯ 
   มีโรงเรียนสังกัดสพฐ.1โรงเรียนสอนต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษามีโรงเรียนสังกัด อบจ. 1 แห่ง สอนระดับมัธยม 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลหินดาด 
   มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในเขตเทศบาลคือสถานีรถไฟหินดาษ 
   มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
   มีความสงบไม่ค่อยมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
   มีการจัดต้ังชุมชน9 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหินดาดประกอบด้วย  ตัวแทน

ของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ12คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพิ่มข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังปี 

   เทศบาลต าบลหินดาดมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

   มีสนามกีฬาเอนกประสงค์จ านวน4แห่งสนามฟุตซอล  1 แห่ง สนามตะกร้อ
จ านวน2แห่งสนามเด็กเล่น 1แห่ง 

   มีวัด  1แห่ง 
   เทศบาลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
   ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 มีการให้บริการด้านการส่ือสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท 
   มีสหกรณ์บริการเทศบาลต าบลหินดาด  
   มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
 

2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
   คนในวัยท างานคนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 



- 59 - 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 ประชาชนยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง
เดียวท าให้ขาดรายได้ 

   ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

 เทศบาลเป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจาก
แหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เส้ือผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ 

   ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
เนื่องจากต้องสูบน้ าจากคลองอีสารเขียว 

   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก
ฤดูกาล 

   ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี 
  เทศบาลต าบลหินดาด  ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

สวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ด้านการศึกษา ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  
เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

   แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ 

   ท่ีดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 
 

3)โอกาส (O : Opportunity) 
   จังหวัดนคราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลหินดาดท่ีมี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 
   ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น 
 

4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
   มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล

ต าบลหินดาดและปัญหาการถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
   ปัจจุบันเทศบาลต าบลหินดาดเป็นเทศบาลขนาดกลางมีงบประมาณจ ากัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน้าท่ีต่างๆตามกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอื่นตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

   งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
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 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 
เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหา
ได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 
 
 

นโยบายนายกเทศมนตรีต าบลหินดาด โดยมีสาระส าคัญเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน และพัฒนา
เทศบาลต าบลหินดาดให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน จึงก าหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล  ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้เยาวชนได้เล่นกีฬา เพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยการจัดต้ังชมรม ส่งเสริมให้เป็นนักกีฬา 
ตามความถนัด และความสามารถเฉพาะตัว 

2. สนับสนุนการศึกษา แก้ไขปัญหา ให้เด็กนักเรียน อ่านออกเขียนได้ ก่อนเรียนจบ ระดับ
ประถมศึกษา 

3. จัดต้ังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อการออมทรัพย์ ให้เกิดการกู้เงินดอกเบ้ียราคาถูกสร้างงานในเขต
เทศบาลเพื่อให้มีรายได้ กีดกันแรงงานต่างถิ่น 

4. ดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ เบ้ียยังชีพ จัดส่งถึงบ้าน ให้ได้รับอย่างสะดวก รวดเร็ว หารายได้เสริมให้แก่
ผู้สูงอายุ เช่นเป็นวิทยากร ในการสานแห สานสุ่ม เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่กับหลาน สืบไป  

5. แก้ไขปัญหาท่ีค้างคาไว้ เช่น การจ้างแรงงานคนต่างถิ่นมาท างานโครงการต่างๆในเขตเทศบาล 
ปัญหาระบบประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว และปัญหาเขื่อนห้วยหินลาด 

6. สืบสานงานประเพณี และวัฒนธรรม ให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไป 

 
**************************** 

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลหินดาด 
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ส่วนที่3 
 

 
 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด ครั้งท่ี 1/256 1 เมื่อวันท่ี18 เมษายน 2561 เป็น
ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 19.3 96.5 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.3 95.3 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 63.7 98 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหินดาด 10 9.8 98 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.9 99 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9.9 99 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์ 5 4.9 98 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.9 98 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
 3.8 แผนงาน 5 4.9 98 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.9 98 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.5 90 

รวมคะแนน  100 97.3 97.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาดในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลหินดาด 

20 19.3 96.5  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรร มยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 1.9 95  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1.9 95  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.7 85  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต าบลหินดาด 

3 2.8 93.3  

รวม 20 19.3 96.5  
 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

15 14.3 95.3  

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความ
เช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบล
หินดาด  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 1.8 90  

2.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 1.9 95  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1.7 85  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตาม
งบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

2 1.9 95  

2.9 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 14.3 95.3 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 63.7 98  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหิน

ดาด สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหา การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 9.8 98  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.9 99  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9.9 99  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ท่ีเทศบาลต าบลหินดาด ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะของ เทศบาลต าบล
หินดาดและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100  

3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตาม
อ านาจหน้าท่ีของ เทศบาลต าบลหิน
ดาด ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิง
ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.9 98  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดท่ีชัดเจน 

5 4.9 98  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของ เทศบาลต าบลหิน
ดาดซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง 
ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด
ท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกล่าว 

5 4.9 98  

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเช่ือมโยงองค์รวมท่ี
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหินดาด 

5 4.9 98  

3.10 ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตท่ี
เป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

5 4.5 90  

รวม 65 63.7 98  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของ เทศบาลต าบลหินดาด ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2561 เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.9 99 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ 
10 9.9 99 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ 

10 9.7 97 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.7 97 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58.2 97 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.8 96 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.9 98 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4.7 94 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.9 98 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.9 98 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4.8 96 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

5 4.8 96 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4.9 98 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4.5 90 
รวมคะแนน  100 97.4 97.4 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของ เทศบาลต าบลหินดาด ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10 9.9 99  

รวม 10 9.9 99  
 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 

10 
 
5 

9.9 
 
5 

99 
 

100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
( Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4.9 98  

รวม 10 9.9 99  
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล ( Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

9.7 
 
5 

97 
 

100 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4.7 94  

รวม 10 9.7 97  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
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รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด 
ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

9.7 
5 

97 
100 

 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน
ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) ( Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4.7 94  

รวม 10 9.7 97  
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 58.2 97  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ เป็น

โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาล
ต าบลหินดาด และด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลต าบลหินดาด ท่ีก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 4.8 96  
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รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
(clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 4.9 98  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.7 94  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้อง
กับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักราย +ได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 5 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือ
สอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการ
ขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.9 98  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.9 98  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชา
รัฐ เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้
พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่น
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

5 4.8 96  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนา จะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ  
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม  
(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4.8 96  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอ่ืน ๆ 

5 4.9 98  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ มีการก าหนดดัชนีช้ี
วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล( effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจาก
การด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.5 90  

รวม 60 58.2 97  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
  3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ  10  
 - ชาย 8   

- หญิง 2   
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีข้ึนไป    

3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ปี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตรี    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/

ชุมชน 
   

 - ประชาชน    
- สมาชิกสภาท้องถิ่น 3   
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

2   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 2   
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน 3   
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม
อื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การ
ลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว  

   

- ส่ือมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม 10  
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รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ส่วนที่ 4 
 
 
 

ข้อเสนอแนะและอื่นๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานเทศบาลต าบลหินดาดมีระดับความส าเร็จท่ีสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

การด าเนินงานของเทศบาลต าบลหินดาด 
1) การจัดท าแผนพัฒนาควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
4)เทศบาลต าบลหินดาดควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ี 

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
 

การบริการประชาชน 
1) ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้ เพียงพอ 

สะดวกสะอาด และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี 
2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ ข่าวบ่อยๆ 
3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและ

ถูกต้อง ในการบริการของเทศบาลต าบลหินดาด 
 

ข้อเสนอแนะ 

1)ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการเพิ่มมากข้ึน 
2) ควรมีการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชนใหท่ั้วถึง 
3) ผู้ด้อยโอกาสในการเล้ียงชีพไม่มีการดูแลให้ท่ัวถึง 
4) รับฟังความคิดเห็น ค าแนะน า ปัญหาของคนในชุมชน 
5) แก้ไขระบบน้ าประปาให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ 
6) แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับให้ท่ัวถึง และหากช ารุดให้รีบมาแก้ไขทันที 
7)ควรลงพื้นท่ีจะได้เข้าถึงประชาชนเพื่อจะได้ทราบความต้องการท่ีแท้จริงคืออะไร 
8) ส่งเสริมให้มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ แบบมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
9) ให้มีทุนการศึกษาส าหรับเด็กยากจนเพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
10) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สวัสดิการน้อยไม่เพียงพอกับการด ารงชีวิตตามความเป็น

จริง ควรส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
 

  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



- 80 - 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

1. การด าเนินงานตามงบประมาณของโครงการท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บาง
โครงการไม่ได้การด าเนิน อยากให้เจ้าของโครงการท่ีรับผิดชอบช่วยชี้แจงเหตุผลด้วยว่าท่ีไม่ได้ด าเนินการเพราะ
อะไร 

2. การน าแผนพัฒนาไปด าเนินการ บางโครงการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด 

3. การด าเนินการโครงการของชุมชน ขอให้เทศบาลต าบลหินดาดประสานงานเพื่อท าความเข้าใจกับ
ทางประชาชน ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล ก่อนด าเนินการโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง 
และจะช่วยลดปัญหาการร้องเรียนในอนาคตได้ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลหินดาด ท่ีบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี อยากให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสมต่อไป 

5. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ควรส ารวดความต้องการของประชาชนว่ามีความพร้อมและสนใจด้าน
ใดก่อนท่ีจะด าเนินการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลต าบลหินดาดสามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  เทศบาลต าบลหินดาด 
วันที่ 18มีนาคม2561 

 
 
 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด ครั้งท่ี 1/256 1 เมื่อวันท่ี18 เมษายน 2561 เป็น
ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 19.3 96.5 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.3 95.3 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 63.7 98 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหินดาด 10 9.8 98 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.9 99 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 9.9 99 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์ 5 4.9 98 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.9 98 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
 3.8 แผนงาน 5 4.9 98 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4.9 98 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.5 90 

รวมคะแนน  100 97.3 97.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
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รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาดในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลหินดาด 

20 19.3 96.5  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรร มยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการ
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 1.9 95  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1.9 95  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.7 85  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลต าบลหินดาด 

3 2.8 93.3  

รวม 20 19.3 96.5  
 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

15 14.3 95.3  

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความ
เช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบล
หินดาด  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 1.8 90  

2.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2 1.9 95  

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 1 50  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 1.7 85  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.8 สรุปผลการด าเนินงานตาม
งบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

2 1.9 95  

2.9 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 14.3 95.3 
 
  1.4 ยุทธศาสตร์  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 63.7 98  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหิน

ดาด สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหา การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

10 9.8 98  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.9 99  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9.9 99  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ท่ีเทศบาลต าบลหินดาด ต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะของ เทศบาลต าบล
หินดาดและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100  

3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตาม
อ านาจหน้าท่ีของ เทศบาลต าบลหิน
ดาด ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิง
ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.9 98  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดท่ีชัดเจน 

5 4.9 98  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning)ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของ เทศบาลต าบลหิน
ดาดซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง 
ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100  

3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด
ท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกล่าว 

5 4.9 98  

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเช่ือมโยงองค์รวมท่ี
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหินดาด 

5 4.9 98  

3.10 ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตท่ี
เป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

5 4.5 90  

รวม 65 63.7 98  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการของ เทศบาลต าบลหินดาด ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2561 เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.9 99 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ 
10 9.9 99 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ 

10 9.7 97 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.7 97 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58.2 97 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.8 96 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.9 98 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4.7 94 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4.9 98 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.9 98 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4.8 96 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

5 4.8 96 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4.9 98 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 4.5 90 
รวมคะแนน  100 97.4 97.4 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของ เทศบาลต าบลหินดาด ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10 9.9 99  

รวม 10 9.9 99  
 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 

10 
 
5 

9.9 
 
5 

99 
 

100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
( Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4.9 98  

รวม 10 9.9 99  
 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล ( Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

9.7 
 
5 

97 
 

100 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4.7 94  

รวม 10 9.7 97  
 



- 11 - 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลหินดาด 
ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

9.7 
5 

97 
100 

 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน
ต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) ( Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4.7 94  

รวม 10 9.7 97  
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 58.2 97  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ เป็น

โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาล
ต าบลหินดาด และด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลต าบลหินดาด ท่ีก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 4.8 96  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
(clearobjective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 4.9 98  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด
ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.7 94  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้อง
กับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ี
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักราย +ได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 5 100  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0โครงการมีลักษณะหรือ
สอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปล่ียนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการ
ขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.9 98  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.9 98  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชา
รัฐ เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้
พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่น
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(LSEP) 

5 4.8 96  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนา จะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ  
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม  
(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4.8 96  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏใน
รูปแบบอ่ืน ๆ 

5 4.9 98  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ มีการก าหนดดัชนีช้ี
วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล( effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจาก
การด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.5 90  

รวม 60 58.2 97  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
  3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ  10  
 - ชาย 8   

- หญิง 2   
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีข้ึนไป    

3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ปี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตรี    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหินดาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/

ชุมชน 
   

 - ประชาชน    
- สมาชิกสภาท้องถิ่น 3   
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

2   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 2   
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน 3   
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์     
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม
อื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การ
ลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว  

   

- ส่ือมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    
 รวม 10  

 




