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ส่วนที่ 4   สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
    1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนท่ีได้ 97 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 20 – 23 ) 
    2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนท่ีได้ 92 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 73 – 76 ) 
    3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 
2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565) 
         -  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมท้ังสิ้น  198 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 94,186,900 บาท 
(รายละเอียดหน้าท่ี 77) 
         - จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวนท้ังสิ้น 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.83 ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(รายละเอียดหน้าท่ี 78) 
         - จำนวนโครงการที่ได้นำไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
50.49 ของจำนวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดหน้าท่ี 
78) 
    4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
        แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน จำนวน 18 ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินการทุกประเด็น (รายละเอียดหน้าท่ี 79) 
        แบบที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารสว่นตำบลหินโคนใน
ภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนในภาพรวม ทั้ง 8 ประเด็น อยู่ในระดับพอใจมาก และ
รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 75.25% 24.75% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 75.00% 25% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 69.25% 30.75% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม 65.00% 31.43% 3.57% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 69.75% 26.68% 3.57% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 72.15% 27.85% 0% 
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7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 75.25 24.75% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.75% 29.25% 0% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 70.25% 29.75% 0% 

 
        แบบที่ 3  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่
ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน รายยุทศาสตร์ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี ้
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 8.67 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 81 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 8.00 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 81 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 7.58 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 82 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 8.18 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 82 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุล
ย่ังยืน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 7.94 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 83 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 8.21 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 83 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 8.00 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 84 ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 8.25 คะแนน (รายละเอียดหน้าท่ี 84 ) 
 

   5. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 
        รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
        5.1 หมวดรายจ่ายงบกลาง งบประมาณอนุมัติรวม 11,869,117 บาท โอนเพิ่ม 5,040 บาท โอนลด 
49,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 11,133,460 งบประมาณคงเหลือ 691,697 บาท 
        5.2 หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณอนุมัติรวม 2,225,520 บาท โอนเพิ่ม 0 บาท โอนลด 
5,040 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 1,455,115 งบประมาณคงเหลือ 765,365 บาท 
        5.3 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ งบประมาณอนุมัติรวม 11,809,560 บาท โอนเพิ่ม 40,600 บาท      
โอนลด 1,129,770 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 10,309,050 งบประมาณคงเหลือ 411,340 บาท 
 

http://www.dla.go.th/
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        5.4 หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติรวม 1,299,000 บาท โอนเพิ่ม 1,030,360 บาท โอนลด 
78,000 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 1,210,537 งบประมาณคงเหลือ 1,040,823 บาท 
        5.5 หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติรวม 6,530,350 บาท โอนเพิ ่ม 1,230,000 บาท โอนลด 
2,167,600 บาท ผ ูกพ ัน 209 ,829 บาท งบประมาณเบิกจ ่าย 3,920,596.98 งบประมาณคงเหลือ 
1,462,324.02 บาท 
        5.6 หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติรวม 3,146,053 บาท โอนเพิ่ม 520,000 บาท โอนลด 374,490 
บาท งบประมาณเบิกจ่าย 2,262,434.82 งบประมาณคงเหลือ 1,029,128.18 บาท 
        5.7 หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติรวม 725,000 บาท โอนเพิ่ม 21,000 บาท โอนลด 
127,700 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 447,379.30 งบประมาณคงเหลือ 170,920.70 บาท 
        5.8 หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติรวม 892,000 บาท โอนเพิ่ม 497,000 บาท โอนลด 94,100 
บาท งบประมาณเบิกจ่าย 1,278,350  งบประมาณคงเหลือ 16,550 บาท 
        5.9 หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติรวม 7,107,980.98 บาท โอนเพิ่ม 896,000 บาท 
โอนลด 308,300 บาท ผูกพัน 1,890,900 บาท งบประมาณเบิกจ่าย 3,059.580.98 งบประมาณคงเหลือ 
2,745,200 บาท 
        5.10 หมวดเงินอุดหนนุ งบประมาณอนุมัติรวม 2,430,000 บาท โอนเพิ่ม 94,000 บาท โอนลด 0 บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย 2,166,165.41 งบประมาณคงเหลือ 357,834.59 บาท 
      ข้อมูล ณ วันท่ี 20/10/2565   (รายละเอียดหน้าท่ี 85 – 104) 
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
     1. ผลกระทบนำไปสูอ่นาคต 
         1.1 ปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในคนและสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิต เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
หรือ Covid - 19 โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ที่เกิดขึ้นในเด็ก โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางแก้ไขปัญหา
คือ การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ป้องกัน การอบรมให้ความรู้ การลงพื้นที่เพื่อระงับโรคระบาด การทำลาย     การ
รักษา 
         1.2 ปัญหาคนว่างงานประชาชนมีรายได้น้อย ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้คนตกงานและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ แนวทางแก้ไข การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก การยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          1.3 ปัญหาด้านสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้แก่ ภัยแล้ง อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน แนวทาง
พิจารณาแก้ไข มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย การวางแผนป้องกันสาธารณภัย  ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ การ
บรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุ การฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ  การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 การจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและการประสานหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
          1.4 ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ีตำบล จากข้อมูลของสถานีตำรวจภูธรจักราช พบว่ายังมีผู้เสพยาเสพติดอยู่ 
หากไม่ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา แนวทางพิจารณาแก้ไข การรณรงค์ป้องกัน 
การอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติด การนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด 
          1.5 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภค เนื่องจากใน
เขตตำบลประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร การทำไร่ ทำสวน ทำนา และมีการก่อสร้างบ้านหรือที่
พักอาศัยตามที่ของตัวเอง ส่งผลให้มีเส้นทางการสัญจรเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากเดิมยังมี
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ถนนดิน ถนนลูกรังที่รอการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตจำนวนมาก แนวทางแก้ไข จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
จัดลำดับความสำคัญของปัญหาความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมก่อน และขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น 
 

   2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา 
       2.1. จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่า โครงการ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 67 
โครงการและได้ดำเนินการเพียง 43 โครงการ ยังมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้เสียโอกาสในการ
พัฒนา ควรมีการเร่งรัด ติดตามจากสำนัก/กอง/งาน ท่ีรับผิดชอบให้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 
       2.2 เนื่องจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมีจำนวนมาก และได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
มากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีจัดเก็บได้และงบประมาณท่ีได้รับจากการอดุหนุนและจัดสรรจากรัฐบาล 
ทำให้ผลสำเร็จการบรรลุเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายเท่าที่ควร ซึ่งจะดูจากจำนวนโครงการที่นำไปบรรจุในข้อบัญญัติคิดเป็นร้อยละ 33.83 และโครงการจาก
ข้อบัญญัติงบประมาณท่ีดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50.49 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 
       2.3 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
Covid – 19 ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆได้ เท่าที่ควร ส่งผลให้บางโครงการท่ี
ได้รับอนุมัตงิบประมาณไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
       2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนสามารถนำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ นี้ไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาและการดำเนินงานในปีต่อๆไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ยิ่งๆข้ึน และได้มาตรฐานตามตัวชี้วัดท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
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