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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจ
หน้าที่มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังเห็นได้จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ซึ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว
การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้ การ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนให้ สามารถตอบสนองต่อการ
ทํางาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วย
ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความ
ยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทําให้การ
ดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนและ (5) ทําให้
เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ คือทําให้การดําเนินงานบรรลุจุด
มุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทําให้เกิดการประสานงานที่ดี
ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we want to)
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า
“การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับ
อนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”
จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ ตามแต่
หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล”
ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน
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เทศบาลตําบลหินดาด จึงให้ความสําคัญในการติดตามและประเมินผล ที่จะนําไปใช้เป็นเครื่องมือ
สําคัญช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้า และผลการดําเนินงานว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใด
และนํามาพัฒนาการดําเนินการแก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ตลอดจนการนําข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบ มาทําการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการ กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดําเนินการเสร็จให้รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนาประสบความ
สําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด
ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)
คือ ช่วงของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล
ซึ่งได้กําหนดเป็นการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี โดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ได้กําหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งการติดตามในขั้นตอนนี้เป็น
ช่วงที่ทําให้ทราบว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กําหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้การติดตามในทุก
ช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
กําหนดไว้สามารถเป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการ ดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงาน
สู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน
ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไป ด้วยการ
ติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
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ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal)
เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ ถูกเรียกว่า “การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับบุคลากร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็นฐาน
ในการพัฒนาแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่
3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินได้แก่ ความพึง พอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2)
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
เลือก (แบบรายงานแบบที่ 3/3)
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
2.
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตาม โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1) เพื่อให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ ตอบสนอง
ความต้องการและปัญหาของประชาชนได้
2) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3) เพื่อนําไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
3.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วเพื่อ
ตรวจสอบควบคุมให้การดําเนินงานตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ได้กําหนดไว้ เทศบาลเมืองไร่ขิงในฐานะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทําโครงการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้กําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล ดังนี้
1) กําหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
2) กําหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล
3) กําหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
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1) กําหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง
คนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ
28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกําหนด กรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่กําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล ประโยชน์ที่เกิดจากการทํา
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน ความสอดคล้องและ
สามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น
(1) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency
Evaluation)
(2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency
Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตาม และ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ ฯ
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ขั้นตอนที่
5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตําบลหินดาด ได้กําหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลตามวัน เวลา ที่สอดคล้องกับตารางดําเนินงานของเทศบาลตําบลหินดาด คือ
(1) การประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทําการประเมินผลฯ และรายงานปีละ 1 ครั้ง
(2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทําการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ว่าการดําเนินกิจกรรมตาม โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนิน
โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ และ
เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบรายงาน แบบที่ 2/1 แบบติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็น แบบ
ประเมินตนเอง เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลหินดาดภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
2. แบบรายงาน แบบที่ 2/2 แบบประเมินผลโครงการ เป็นแบบประเมินผลโครงการที่ หน่วยงาน
เจ้าของโครงการต้องทําการสรุปผลโครงการหลังจากที่ได้ดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้วหรือ สรุปผลโครงการ
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ (เดือนกันยายนของทุกปี)
3. แบบรายงาน แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด มีระยะเวลาในการดําเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณ (ปีละครั้ง) โดย
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลหินดาด ในภาพรวม และ แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลหินดาด ในแต่ละยุทธศาสตร์ นําผลที่ได้จาก แบบที่ 3/2 และ แบบที่ 3/3 มาสรุปตามแบบรายงาน แบบที่
3/1 ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และเกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหินดาด
อย่างไร
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหินดาดในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์โดยมี
ประเด็นความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหินดาด ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยกําหนดคะแนนความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือปัญหาความต้องการอื่นๆ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด
เกณฑ์การประเมินผล 1) เกณฑ์การประเมินผลของระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าคะแนน
ระดับความพึงพอใจ
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
มาก
5
มากที่สุด
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สามารถแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย (Average Mean) คะแนนได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ระดับ น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน ระดับ มากที่สุด
2) เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ (Percentage) ดังนี้
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ลงมา หมายถึง ควรปรับปรุง
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 หมายถึง น่าพอใจ
มากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 หมายถึง ดี
มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญ คือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมา คือ นําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ และสภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทํา
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด /รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก /กอง /ฝ่ายต่าง ๆ
ของ เทศบาลตําบลหินดาด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุง แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองไร่ขิง แต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายของเทศบาลตําบลหินดาด
เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 13 “(5) กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลหินดาดจึงจัดทําสรุป
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตําบลหินดาด
"ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ ฐานะมั่นคง ดํารงชีวิตอย่างพอเพียง"
พันธกิจ ของเทศบาลตําบลหินดาด
1. ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหินดาดทั้ง 9 ชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย
2. การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
3. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และปลูกจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
4. ประชาชนในเขตเทศบาลนําแนวทางการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตําบลหินดาดได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การวางแผน
เทศบาลตําบลหินดาด ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตําบลหินดาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กําหนดโครงการ
ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ดังนี้
ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

2564

2565

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

1. การพัฒนาด้านสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ

0

0

0

0

2

1,000,000

0

0

0

0

2.การพัฒนาการศึกษา

6

1,970,500

7

2,254,040

7

2,852,000

6

2,553,000

6

2,755,000

3.การพัฒนาการเกษตร

1

50,000

1

100,000

3

650,000

3

650,000

3

650,000

4.ด้านการพัฒนาสังคม

1

200,000

1

200,000

4

700,000

3

500,000

3

500,000

5.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

2

40,000

6

240,000

10

480,000

9

310,000

9

320,000

6.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13

9,421,000

32

18,316,000

19

11,550,000

64

34,030,000

43

43,477,000

7. การท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

9

17,750,000

9

17,850,000

9

17,900,000

10

18,000,000

10

18,000,000

8. การบริหารจัดการบ้านเมือง
17
ที่ดี

4,675,000

20

5,863,000

19

6,320,000

21

9,680,000

20

7,680,000

9. การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

3

20,500,000

11

20,670,000

13

21,370,000

5

21,190,000

4

20,700,000

10. การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

15,560,000

6

15,560,000

6

15,560,000

6

15,560,000

6

15,560,000

58

70,166,500

93

81,053,040

92

78,382,000 127 102,473,000 104 109,642,000

รวม
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การจัดทํางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลหินดาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ 2564 จํานวน 63 โครงการ งบประมาณ 8,793,800 บาท จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

6
1
3
5
22
5
17
2
2
63

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
1,570,000
0
60,000
80,000
1,200,000
500,000
5,323,800
0
60,000
8,793,800

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตําบลหินดาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
และการใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จํานวนเงิน 15,563,158
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวนเงิน 15,563,158 ล้านบาท จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

4

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
1,245,668

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

4
22
2
11
1
44

ยุทธศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

โครงการ

4

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
1,245,668

-

-

-

63,450
9,405,000
394,595
4,444,445
10,000
15,563,158

4
22
2
11
1
44

63,450
9,405,000
394,595
4,444,445
10,000
15,563,158

โครงการ

11
เทศบาลตําบลหินดาดได้ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
อนุมัติ
32,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
32,000

29,000

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

29,000

0

สํานักปลัด

10,000

10,000

0

สํานักปลัด

13,000

13,000

0

สํานักปลัด

32,000

32,000

0

สํานักปลัด

15,000

14,900

100

สํานักปลัด

5,800

5,700

100

สํานักปลัด

200,000

198,000

2,000

สํานักปลัด

5,000

5,000

0

กองคลัง

10 จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว

10,000

8,000

2,000

กองคลัง

11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง
12 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction
(ชนิด เลเซอร์ LED) จํานวน 1 เครื่อง
13 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
14 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
จํานวน 1 ตัว

34,000

33,800

200

กองคลัง

15,000

14,900

100

กองคลัง

5,000

4,800

200

กองคลัง

5,000

2,900

2,100

กองการศึกษา

1 จัดซื้อชุดเก้าอี้รับแขก (โซฟา)
ห้องทํางานนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 ชุด
2 จัดซื้อโต๊ะทํางานนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 ชุด
3 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
4 จัดซื้อเก้าอี้ทํางานนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 ตัว
5 จัดซื้อโต๊ะทํางานรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 ชุด
6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED จํานวน 1 เครื่อง
7 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 1 เครื่อง
8 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ซุ้ม
9 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว

คงเหลือ

12
งบประมาณ
อนุมัติ
419,700

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
419,700

16 จัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติแรงดันคงที่
มอเตอร์พลังสูง จํานวน 1 เครื่อง
17 จัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบพกพา
จํานวน 1 เครื่อง
18 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบรถเข็น)
จํานวน 1 เครื่อง

10,000

19 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน)
จํานวน 3 เครื่อง
(เครื่องละ 10,900 บาท)
20 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
พร้อมติดตั้ง จํานวน 6 รายการ ดังนี้
1. อุปกรณ์ฝึกเดิน
2. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าจักรยาน
ล้อเหล็ก
3. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า
4. อุปกรณ์นวดหลังออกกําลังกายแขน
5. อุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบจักรยาน
6. อุปกรณ์บริหารแขนและหัวไหล่

ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
จํานวน 6 รายการ ดังนี้
(1) เบิร์ดแลนด์ สไลด์แอน์สวิง
(4.6x1.9x2.6 m)
(2) Bunny & Giraffe 2 Slide
3.6xl .7x2.3 m
(3) อุโมงค์รถไฟผจญภัย
(4) โกลฟุตบอลคุณหนู
(5) ชุดสะพานโค้งปืนป่ายหรรษา
(6) ม้าหมุน

21 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
จํานวน 1 เครื่อง

0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

9,500

500

กองสาธารณสุข

6,000

6,000

0

กองสาธารณสุข

13,000

13,000

0

กองสาธารณสุข

32,700

32,700

0

กองสาธารณสุข

120,500

100,000

20,500

กองสาธารณสุข

22,000

22,000

0

กองสาธารณสุข

คงเหลือ

13
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
23 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบสูง จํานวน 1 ตู้
24 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(รวมค่าติดตั้ง) จํานวน 2 เครื่อง
25 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
26 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
อนุมัติ
2,900
8,000
56,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
2,900
8,000
56,000

6,300

6,200

100

กองช่าง

10,000

10,000

0

กองช่าง

1,117,900

1,090,000

27,900

คงเหลือ
0
0
0

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลหินดาด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ

0

0

0

0

0

0

0

0

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

6

2,553,000

6

1,570,000

4

1,245,668

4

1,245,668

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

3

650,000

1

50,000

0

0

0

0

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3

500,000

3

260,000

0

0

0

0

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

9

310,000

5

80,000

4

63,450

4

63,450

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

64

34,030,000

21

9,070,000

21

8,916,000

21

8,916,000

7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

10

18,000,000

5

800,000

2

394,595

2

394,595

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

21

9,680,000

17

5,723,800

11

4,827,733

11

4,827,733

9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

5

21,190,000

2

640,000

1

489,000

1

489,000

10. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6

15,560,000

2

60,000

1

10,000

1

10,000

รวม

127 102,473,000 62

18,253,800

44 15,946,446 44

15,946,446

14
คิดเป็นร้อยละของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
- โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี 2564) จํานวน 127 โครงการ
- โครงการที่นําไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564
จํานวน 62 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 48.82
- โครงการที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2564

จํานวน 44 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 34.65

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
3) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
3.4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
3.8) แผนงาน 5 คะแนน
3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

15
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
5.2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
5.5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
5.9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
5.10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
5.11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5
คะแนน
5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ ที่ค วรได้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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ภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่

กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1. กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้งต่อปี
2. กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปีละครั้ง
3. กําหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บ ริห ารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง
4. กําหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็น
แบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตําบลหินดาด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดําเนินการให้คะแนน
ตามแนวทางที่กําหนด รายละเอียดดังนี้
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๒๐
20
๖0
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
19
18
58
9
9
9
4
4
4
4
4
4
95
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1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลหินดาด ในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๒๐
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(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเภท ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

(๓)

3

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
และช่วงอายุ และจํานวนประชากร ฯลฯ

(๒)

2

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(๒)

2

(๒)

2

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ

(๒)

1.5

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(๒)

2

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

2

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒)

1.5

(๓)

3
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2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
๒. การวิเคราะห์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
สภาวการณ์และศักยภาพ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
(๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
(๓)
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
(๓)
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
(๓)
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)

คะแนนที่ได้
18
5

2.5
2.5
2.5
3
2.5

W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชือ่ มโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ในเขตจังหวัด
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

๖๐
(๑๐)

58
9

(๑๐)

9

(๑๐)

9
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คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
ละประเด็นกลยุทธ์
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
(Positioning)
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕)

5

(๕)

4

(๕)

4

(๕)

4

(๕)

5

(๕)

4

รวมคะแนน

๑๐๐

95

๓.๔ วิสัยทัศน์
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็น
แบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
เทศบาลตําบลหินดาด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดําเนินการให้คะแนน
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)

9
9
9
10
58
4
5

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

(๕)

5

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0

(๕)
(๕)

5
5

(๕)

5

(๕)
(๕)

5
4

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

5
5
5
5

๑๐๐

95

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลิตที่คาดว่าจะ
ได้ร๕.๑๒
ับ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

22
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. การสรุ
ป
สถานการณ์การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/
Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

๑๐

9

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตาม
ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไหร่
จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ที่ได้
กําหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)

๑๐

9

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

9

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(DemandAnalysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ

๑๐

10

23
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๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
โครงการ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับโครงการ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ของโครงการ) มีความ
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
ดําเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นใน
งบประมาณได้ถูกต้อง
ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
สอดคล้องกับแผน
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของโครงการ) มีความ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
สอดคล้องกับแผนพัฒนา เป็นศูนย์ลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เศรษฐกิจและสังคม
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑)
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

๖๐
(๕)

58
4

(๕)

5

(๕)

5

(๕)

5

(๕)

5
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โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมนําน้อย ได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕)

5

๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ปัญหาความยากจนหรือ ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
การเสริมสร้างให้ประเทศ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
ภายใต้หลักประชารัฐ
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๙ งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการใน
สอดคล้องกับเป้าหมาย การจัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ) ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(๔) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่ความยุติธรรม
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์

(๕)

5

(๕)

4

(๕)

5

(๕)

5

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand ๔.๐
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คะแนนที่ได้

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ
การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(๕)

5

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พัฒนาซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

(๕)

5

รวมคะแนน

100

95

ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ความต้องการและปัญหาของประชาชนได้
2) ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3) นําไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) ใช้เป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป
การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา/โครงการ เฉพาะ
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และฉบับเพิ่มเติมถึง (ครั้งที่ 6/2564) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9) ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สําหรับวิธีการติดตามและประเมินผล มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตําบลหินดาด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ

0

0

0

0

0

0

0

0

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

6

2,553,000

6

1,570,000

4

1,245,668

4

1,245,668

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

3

650,000

1

50,000

0

0

0

0

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

3

500,000

3

260,000

0

0

0

0

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

9

310,000

5

80,000

4

63,450

4

63,450

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

64

34,030,000

21

9,070,000

21

8,916,000

21

8,916,000

7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา

10

18,000,000

5

800,000

2

394,595

2

394,595

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

21

9,680,000

17

5,723,800

11

4,827,733

11

4,827,733

9. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

5

21,190,000

2

640,000

1

489,000

1

489,000

11. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6

15,560,000

2

60,000

1

10,000

1

10,000

รวม

127 102,473,000 62

18,253,800

44 15,946,446 44

15,946,446

คิดเป็นร้อยละของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
- โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( เฉพาะปี 2564 ) จํานวน 127 โครงการ
- โครงการที่นําไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564
จํานวน 62 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 48.82
- โครงการที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2564

จํานวน 44 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 34.65

* ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม 100 ได้ 95 คะแนน
* ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม 100 ได้ 95 คะแนน
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ผลกระทบนําไปสู่อนาคต
ผลกระทบนําไปสู่อนาคตในอนาคต
ควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาสังคม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีทั้งผลดีและผลเสีย หากนําไปใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์ เช่น
(4.1) ส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกําไร
(4.2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ด้วยระบบสารสนเทศ ในการเข้าถึงข้อมูลการ ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น
(4.3) พัฒนาการประชาสัมพันธ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความหลากหลาย รองรับประชาชนได้ทุกวัย
(4.4) นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการบริการจัดการในองค์กร เช่น มีสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การชําระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ หรือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ มีความ
ทันสมัยรองรับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
2) การบังคับ ควบคุม ดูแล หรือออกเทศบัญญัติ ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลหินดาด ให้มีความเป็น
ธรรม โปร่งใส สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน และความเท่าเทียมเสมอภาค
ของประชาชนในท้องถิ่น ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
3) เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทําให้โครงการ
ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ครบทุกโครงการ ประกอบ
กับการลดจํานวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.ฎ.ลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2564
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเทศบาลตําบลหินดาด ที่จะนําไปดําเนินภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่เป็นไปตาม
ที่คาดการณ์ไว้ แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ในช่วงเวลานี้ ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรการบรรเทาผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
มีรายได้ดังเช่นปกติ
4) สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาในเรื่องของผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่กระทบทางด้านเศรษฐกิจในหลากหลายสาขา ในเชิงสังคม และผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตประจําวัน ดังนั้นเทศบาล
ตําบลหินดาด จึงควรปรับปรุงโครงการพัฒนา/กิจกรรม ให้เป็นแบบ New Normal หรือความปกติแบบใหม่ในชุมชน
ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ ดูแลพื้นที่และ
ประชาชนในท้องถิ่น จึงควรเตรียมพร้อมในการแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน

