คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) และข้อ
30 (5) เทศบาลตาบล หินดาด จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 รอบเดือน ธันวาคม มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดาเนินการตามระเบียบฯ
ต่อไป
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ส่วนที่ 1 บทนา
---------------------

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาล
ตาบลหินดาดจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
เทศบาลตาบลหินดาด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตาบลหินดาดตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลหินดาดว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths)
จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตาบล
หินดาด หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตาบลหินดาด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบล ทับหมัน
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตาบล
หินดาดให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตาบลหินดาดโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาดซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3.
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลตาบลหินดาด
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลหินดาด
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สานัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลตาบลหินดาดที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคม
ส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลหินดาด พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาด ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตาบลหินดาด
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาด ได้
กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลหินดาด ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบMatrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตาบลหินดาด
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตาบลหินดาด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
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2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหินดาดต่อ นายกเทศบาลตาบลหิน
ดาด เพื่อให้ นายกเทศบาลตาบลหินดาด เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลหินดาด และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาด โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ
การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตาบลหินดาด หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจใน
สานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศบาลตาบลหินดาด
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหินดาดมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกเทศบาลตาบลหิน
ดาด เพื่อให้ นายกเทศบาลตาบลหินดาด เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลหินดาดและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลตาบลหินดาดโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายกเทศบาล
ตาบลหินดาด

เสนอ

ธันวาคม
นายกเทศบาล
ตาบลหินดาด

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนใน เทศบาลตาบล
หินดาด ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
เทศบาลตาบล
หินดาด

สภาเทศบาล
ตาบลหินดาด

เสนอ

เสนอ

นายกเทศบาล
ตาบลหินดาด

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบลหินดาด ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่นแบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (
Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตาบลหินดาดรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหิน
ดาดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา
3)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก
เทศบาลตาบลหินดาดภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศบาลตาบลหินดาด เสนอสภาเทศบาลตาบลหินดาด
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลหินดาด
1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลตาบลหินดาดมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (
Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบปีที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (
Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาดซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (
Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลหินดาด มีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (
survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตาบลหินดาดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาดกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (
Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลหินดาดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาดมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation)
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หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตาบลหินดาด
3.4 การสารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลทับหมัน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหินดาดจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลหินดาด

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4.
สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศบาลตาบลหินดาด ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลหินดาด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน
เทศบาลตาบลหินดาด แต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายของเทศบาลตาบลหินดาด
เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบล
ทับหมัน
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1.

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลหินดาด เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 255 1-2565 ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ เทศบาลตาบลหินดาด ที่
กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ เทศบาลตาบลหินดาดซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร และแผนชุมชนตาบล
2.1 วิสัยทัศน์

เทศบาลตาบลหินดาด ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึง่
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ ฐานะมั่นคง ดารงชีวิตอย่างพอเพียง”
พันธกิจ
1. ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหินดาดทั้ง 9 ชุมชน สะอาดปราศจากโรคภัย
2. การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
3. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดและการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
4. ประชาชนในเขตเทศบาลนาแนวทางการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหินดาด

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1.1) ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538
เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
1.2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
1.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2.2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
2.3) สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
2.5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
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3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นาด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
3.5) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
3.6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและเพื่อการ
อนุรักษ์
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
4.2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4.3) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.4) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
4.5) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
4.6) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
4.7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัดนครราชสีมา
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม)
5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน
6.2) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
6.3) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
6.5) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
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7.2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
7.3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
8.3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
8.4) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
8.5) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
9.2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.4) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
10.2) รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ
10.3) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 เป้าประสงค์

1) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6) การส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้าง
สังคมความน่าอยู่
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2.4 ตัวชี้วัด
1) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5
2) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80
3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
4) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10
6) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
7) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 น่าอยู่อย่างสงบสุข
8) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60
9) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60

ศาสนา –

2.5 ค่าเป้าหมาย
1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.6 กลยุทธ์
เทศบาลตาบลหินดาดได้กาหนดขอบเขตหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ เพื่อให้การพัฒนา
เทศบาล สามารถดาเนินการไปตามพันธกิจหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กาหนดไว้ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเมืองการ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

11)

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารจัดการ
ประชาชนได้มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการทากิน มีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
พัฒนาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จัดตั้งศูนย์การกีฬา และจัดตั้งโรงพยาบาล สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8) พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
10) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
12) ส่งเสริมให้ประชาชนดารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหินดาด
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

แผนงาน
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
10) แผนงานงบกลาง

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1

การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1) จุดแข็ง (S : Strength)
 ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
 มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226

และ 206
 มีรถโดยสารประจาทางสายจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดบุรีรัมย์ – จังหวัดสุรินทร์ ผ่านเขต

เทศบาล
 มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านเขตเทศบาลตาบลหินดาด (กรุงเทพฯ –
นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี)
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 มีสวนสาธารณะ 1 แห่ง มีแหล่งเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 12 แห่ง ได้แก่ สระน้า

ชุมชนหลุมดิน สระน้าสระพลวง ชุมชนหินดาด สระประปา และสระน้าชุมชนเพชรเจริญ สระน้าชุมชนศิลาประชารักษ์
สระน้าวัดอุทัยมัคคาราม ชุมชนโนนสง่า สระน้าข้าง รพ.สต. ชุมชนเมืองเพชร สระน้าชุมชนเมืองเพชร 2 แห่ง สระน้าชุมชน
พลวงโพธิ์พัฒนา คลองอีสานเขียว อ่างเก็บน้าห้วยหินลาด
 มีตลาดสดของเทศบาล 1 แห่ง
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย
และมัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 โรงเรียน สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา
มีโรงเรียนสังกัด อบจ. 1 แห่ง สอนระดับมัธยม
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง สังกัดเทศบาลตาบลหินดาด
 มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ในเขตเทศบาล คือ สถานีรถไฟหินดาษ
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นที่
 มีความสงบไม่ค่อยมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
 มีการจัดตั้งชุมชน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบลหินดาด ประกอบด้วย ตัวแทนของ
ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ ชุมชนละ 12 คน
 ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทาให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
 เทศบาลตาบลหินดาด มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
 มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ จานวน 4 แห่ง สนามฟุตซอล 1 แห่ง สนามตะกร้อ จานวน
2 แห่ง สนามเด็กเล่น 1 แห่ง
 มีวัด 1 แห่ง
 เทศบาลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
 ชุมชนในเขตเทศบาล มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
 มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ
โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท
 มีสหกรณ์บริการเทศบาลตาบลหินดาด
 มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
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2) จุดอ่อน (W : Weakness)
 คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ
 ประชาชนยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาให้
ขาดรายได้
 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง
 เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนามาจากแหล่งอื่น

หรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
 ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้อง
สูบน้าจากคลองอีสารเขียว
 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
 ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
 เทศบาลตาบลหินดาด ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านสวัสดิการสังคม
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
 แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อ
 ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก
3) โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดนคราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตาบลหินดาดที่มีแผนงาน/
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทา
ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
4) ข้อจากัด (T : Threat)
 มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง องค์การบริหารส่วนตาบลกับเทศบาลตาบลหินดาด
และปัญหาการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 ปัจจุบันเทศบาลตาบลหินดาด เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตาม
นโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้การปฏิบัติงาน เกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้ ต้อง
อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก
5) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

เทศบาลตาบล
หินดาด ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหา
และความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
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แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–256๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหินดาด
1.2 รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256
2
ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

รายการ

โครงการ

งบประมาณ

1

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการดาเนินงาน
- เทศบัญญัติ = 70 +
- เงินสะสม = 25
สามารถดาเนินการได้
- เทศบัญญัติ = 46 +
- เงินสะสม = 8

163

41,872,000

70

29,300,000

25
95

12,337,000
41,637,000

54

26,861,273

2
3
4
๕

โครงการที่สามารถดาเนินการได้
(54 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
ของเทศ
ท้องถิ่นสี่ปี
ดาเนินงาน
บัญญัติ+
เงินสะสม
42.94
58.28
33.13

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาด ประจาปีงบประมาณ 2562
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

คะแนนที่ได้
๒๐
๑๔
๖๔
๑๐
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓
๙๗
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลหินดาดในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
(๓)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
(๒)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ฯลฯ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
(๒)
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
(๒)
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(๒)
ศาสนาประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
(๒)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒)
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(๓)
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนที่ได้
๒๐
๓

๒
๒
๒
๒

๒
๒
๒
๓
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ประเด็นการพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
(๕)
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
(๓)
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
(๓)
สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเทคโนโลยี
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
(๓)
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength(
จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTThreat (อุปสรรค)

คะแนนที่ได้
๑๗
๕

๐
๓
๓
๓
๓
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ประเด็นการพิจารณา
๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๖๐
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
(๑๐)
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
(๑๐)
บริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand
๔.๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึง่ มีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕)
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๕ กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจ
(๕)
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
(๕)
ละประเด็นกลยุทธ์
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
๓.๗ จุดยืนทาง
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
(๕)
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
(Positioning)
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนด
(๕)
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยง
ดังกล่าว
(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนที่ได้
๖๐
๑๐

๑๐

๑๐

๕

๕

๕
๕
๕

๕
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตาบลหินดาด
พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ
การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่ าด
ว่าที่จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
(๕)
(๕)
(๕)

คะแนนที่ได้
๑๐
๙
๑๐
๑๐
๕๙
๕
๕
๕

(๕)
(๕)

๕
๕

(๕)
(๕)
(๕)

๕
๕
๕

(๕)
(๕)
(๕)

๕
๕
๔

(๕)
๑๐๐

๕
๙๘
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตาบลหินดาดในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผลการนา ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการ
จริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มี
จานวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนด
ไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการนา ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (Local Sufficiency Economy
Plan:LSEP)

คะแนนเต็ม
๑๐

คะแนนที่ได้
๑๐

๑๐

๙

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐
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๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กาหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕)
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖)
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การ
ลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม
๖๐
(๕)

คะแนนที่ได้
๕๙
๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ความยากจนหรือการ
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
หลักประชารัฐ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
๕.๙ งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการ
สอดคล้องกับเปูาหมาย
ในการจัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒)
(ผลผลิตของโครงการ)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้า
ของการนาไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
๕.๑๑ มีการกาหนด
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI)
ตัวชี้วัด (KPI) และ
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
และผลที่คาดว่าจะได้รับ กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๕

(๕)

๔
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ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินการตามโครงการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พัฒนาซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผล ระ ดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(๕)

คะแนนที่ได้
๕

๑๐๐

๙๘
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
คาชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหินดาด
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดาเนินการ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น








2. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทา
ฐานข้อมูล
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2.5 มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2.6 มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.11 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
2.12 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์














ไม่มีการ
ดาเนินการ
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แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–256๕) ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหินดาด
1.2 รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256
2
ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

รายการ

โครงการ

งบประมาณ

1

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการดาเนินงาน
- เทศบัญญัติ = 70 +
- เงินสะสม = 25
สามารถดาเนินการได้
- เทศบัญญัติ = 46 +
- เงินสะสม = 8

163

41,872,000

70

29,300,000

25
95

12,337,000
41,637,000

54

26,861,273

2
3
4
๕

โครงการที่สามารถดาเนินการได้
(54 โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ
ของเทศ
ท้องถิ่นสี่ปี
ดาเนินงาน
บัญญัติ+
เงินสะสม
42.94
58.28
33.13
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
1
2
3
4

อุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุน
สนับสนุนอาหารกลางวัน)
สืบสาน อนุรักษ์ ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีในวัน
สาคัญทางศาสนา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)
รวม 4 โครงการ

เทศบัญญัติ

ดาเนินการจริง

530,000

489,990.40

1,012,000

990,000

5,000

-

36,000

35,700

1,583,000

1,515,690.4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
1

ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

40,000

-

2

ตรวจเยี่ยมคนพิการ ในเขตชุมชน

10,000

-

รวม 2 โครงการ

50,000
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

เทศบัญญัติ

ดาเนินการจริง

1

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขและแมว

20,000

8,300

2

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000

4,700

3

อบรมให้ความรู้และการป้องกันโรคเอดส์

20,000

13,600

60,000

26,600

30,000

29,418

50,000

46,536

60,000

54,987

60,000

58,481.36

70,000

66,193.30

500,000

495,000

498,000

-

207,000

-

500,000

497,000

430,000

410,000

รวม 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขยายเขตประปา ชุมชนเมืองเพชร หมู่ 8 บ้านเมือง
1 เพชร ซอยเพิ่มสุขจากถนนเมืองเก่า ถึงบ้าน
นายชญานนท์ พลีดี
ขยายเขตประปา ชุมชนเมืองเพชร หมู่ 8 บ้านเมือง
2 เพชร ซอยเมืองเก่า 3 จากถนนเมืองเก่า 3 ถึงสาม
แยกบ้านยายเจิม
ขยายเขตประปา ชุมชนเมืองเพชร หมู่ 8 บ้านเมือง
3 เพชร ซอยถนนยุทธศาสตร์ จากบ้านนายวิเชียร ส่วน
ชอบ ถึงแยกถนนสายเมืองเก่า
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่า ชุมชนหินดาด หมู่ 1 บ้านหิน
4 ดาด จากซอยขาหมู – โนนจาปาหัวทานบ จากบ้าน
นายไว กล้าหาญ ถึงสุดเขตเทศบาลตาบลหินดาด
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่า ชุมชนปุาสงวน หมู่ 1 บ้านหิน
5 ดาด ถนนสายยุทธศาสตร์ ต่อจากเสาไฟฟูาเดิมบ้าน
นายชื่น ไชยอินทร์
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากเมืองเพชร
6
ถึงหนองตะลุมปุก
7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมญาติพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาชุมชนเพชรเจริญ หมู่ 8
8
บ้านเมืองเพชร
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
9
ชุมชนโนนสง่า หมู่ 1 บ้านหินดาด
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
10
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ 10 บ้านหลุมดิน

32
ลาดับ
ที่
11
12
13
14

โครงการ/กิจกรรม
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนเมืองเพชร หมู่ 8 บ้านเมืองเพชร
โครงการปรับปรุงห้องน้าภายในอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลหินดาด
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้า ชุมชนเพชร
เจริญ หมู่ที่ 8 บ้านเมืองเพชร
เงินชดเชยค่า K
รวม 14 โครงการ

เทศบัญญัติ

ดาเนินการจริง

500,000

494,000

50,000

48,000

400,000

367,000

5,000

-

3,360,000

2,566,615.66

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และพิธีบวงสรวงท่าน
1 ท้าวสุรนารี งานวันลอยกระทง งานประเพณีแห่
350,000
เทียนเข้าพรรษา งานวันขึ้นปีใหม่
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตาบล
2
200,000
หินดาด
รวม 2 โครงการ
550,000
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภา
1
เทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตาบล
หินดาด
จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริม
2 คุณภาพศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล
ตาบลหินดาด
3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ
อุดหนุนอปท.ที่เป็นเจ้าของโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
4 ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

313,625
196,650
510,275

200,000

112,427

1,768,700

1,629,344.44

4,420,000

4,508,767.96

20,000

20,000
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เทศบัญญัติ

ดาเนินการจริง

130,000

90,843

453,000

375,342.46

9,687,700

6,393,824.69

10,000

3,000

423,000

296,480

9

ค่าใช้จ่ายในการรับรอง การเลี้ยงรับรองการจัด
ประชุม และพิธีการ/การจ่ายในการปฏิบัติราชการ
อื่นๆ
การจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าน้าประปา ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าจัดส่งไปรษณีย์
การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง
เงินเพิ่มต่างๆ ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา
ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

10

ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล

10,000

-

11

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง

28,000

-

12

2,500

-

440,000

355,310.32

14

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
การจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา และปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ต่างๆ
อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี

15,000

15,000

15

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

250,000

-

5
6
7
8

13
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ลาดับ
ที่
16
17
18
19
20

โครงการ/กิจกรรม
การจ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
การจ่ายสาหรับเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นของเทศบาล
จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

เทศบัญญัติ

ดาเนินการจริง

356,000

356,000

143,100

4,320

3,880,000

3,662,200

20,000

17,904

20,000

150,000

200,000

200,000

22

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

30,000

29,463.97

23

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอจักราช

450,000

450,000

24

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอห้วยแถลง

20,000

20,000

25

งานวันท้องถิ่นไทย

20,000

16,535

26

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

30,000

2,300

27

อุดหนุนโรงเรียน

40,000

20,000

28

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ
โครงการฝีกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารฯ
จัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการกาจัดยุงและ
แมลงต่าง ๆ
รวม 30 โครงการ

50,000

36,300

450,000

311,960

70,000

52,800

23,637,000

19,130,122.84

21

29
30

35

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุทาง
1
ถนนในช่วงเทศกาล
รวม 1 โครงการ

60,000

55,970

60,000

55,970

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-

รวม

โครงการ
รวมทั้งสิ้น

29,300,000

23,805,273.9
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
---------------------------1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
- ยังไม่มีผลดาเนินการ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
- พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
- สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยังไม่มีผลดาเนินการ
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
- พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความ
ต้องการของประชาชน
- ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
- พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
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8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีผลดาเนินการ
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรค
๑) จานวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจานวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตาบล
หินดาดจะสามารถดาเนินการได้ทุกโครงการ ทาให้ร้อยละขอโครงการที่ทาได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลาดับความสาคัญของโครงการ และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง ในการกาหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการดาเนินโครงการ
ได้ตามแผนร้อยละเพิ่มขึ้น มีจานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการน้อยลง
2) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3) เทศบาลตาบลหินดาดควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

