
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   13  โครงการ  งบประมาณ  3,470,000  บาท  โครงการตามเทศบัญญัติรายจ่าย    -   บาท 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   11  โครงการ  งบประมาณ  5,219,048  บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ จ านวน  7 โครงการ รายจ่าย  
2,860,572  บาท 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร โครงการในแผนพัฒนา จ านวน   
32 โครงการ งบประมาณ 3,389,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติจ านวน 3 โครงการรายจ่าย 232,200 บาท  
    1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  โครงการในแผนพัฒนา จ านวน  23  
โครงการ  งบประมาณ  10,010,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญตัิ  10  โครงการ รายจ่าย  8,270,400   บาท  
     1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   16  โครงการ  งบประมาณ  4,095,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ  6  โครงการ รายจ่าย 
504,030   บาท 
     1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   258  โครงการ งบประมาณ  191,676,300 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ 10  โครงการรายจ่าย  
1,228,600   บาท 
     1.1.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬาโครงการในแผนพัฒนา จ านวน  24 โครงการ  งบประมาณ  37,931,000 บาท โครงการตามเทศ
บัญญัติ  7 โครงการ รายจ่าย  340,000   บาท 
     1.1.8  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี   โครงการใน
แผนพัฒนา จ านวน   16  โครงการ  งบประมาณ  14,527,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ  138 โครงการ
รายจ่าย  21,265,816   บาท 
          1.1.9  ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
โครงการในแผนพัฒนา จ านวน   10  โครงการ  งบประมาณ  3,550,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ  6  
โครงการ รายจ่าย  240,000   บาท 
        1.1.10  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการในแผนพัฒนา จ านวน   16  โครงการ  งบประมาณ  2,881,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ 
จ านวน  4 โครงการ รายจ่าย  75,000   บาท  
 



 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    ปัญหาความต้องการของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา  จากเวทีประชาคม ซึ่งได้รวบรวม
ประเด็นปัญหาแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี    
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลวังหินได้ด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามความต้องการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยบรรจุแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาล
ต าบลวังหิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ที่เป็นภารกิจ  และอ านาจหน้าที่ที่
เทศบาลต าบลวังหิน ดังนี้ 

    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   13  โครงการ  งบประมาณ  3,470,000  บาท  โครงการตามเทศบัญญัติรายจ่าย    -   บาท 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   11  โครงการ  งบประมาณ  5,219,048  บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ จ านวน  7 โครงการ รายจ่าย  
2,860,572  บาท 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร โครงการในแผนพัฒนา จ านวน   
32  โครงการ  งบประมาณ  3,389,000  บาท  โครงการตามเทศบัญญัติจ านวน 3 โครงการ   รายจ่าย 232,200    
บาท  
    1.1.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  โครงการในแผนพัฒนา จ านวน  23  
โครงการ  งบประมาณ  10,010,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ  4  โครงการ รายจ่าย  8,270,400   บาท  
     1.1.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   16  โครงการ  งบประมาณ  4,095,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ  6  โครงการ รายจ่าย 
504,030   บาท 



     1.1.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  โครงการในแผนพัฒนา 
จ านวน   258  โครงการ งบประมาณ  191,676,300 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ 10  โครงการรายจ่าย  
1,228,600   บาท 
     1.1.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬาโครงการในแผนพัฒนา จ านวน  24 โครงการ  งบประมาณ  37,931,000 บาท โครงการตามเทศ
บัญญัติ  7 โครงการ รายจ่าย 340,000 บาท 
     1.1.8  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี   โครงการใน
แผนพัฒนา จ านวน   16  โครงการ  งบประมาณ  14,527,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ  138 โครงการ
รายจ่าย  21,265,816   บาท 
          1.1.9  ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
โครงการในแผนพัฒนา จ านวน   10  โครงการ  งบประมาณ  3,550,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ  6  
โครงการ รายจ่าย  240,000   บาท 
        1.1.10  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการในแผนพัฒนา จ านวน   16  โครงการ  งบประมาณ  2,881,000 บาท  โครงการตามเทศบัญญัติ 
จ านวน  4 โครงการ รายจ่าย  75,000 บาท  
                            ความส าเร็จในการพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวังหิน  สอดคล้องปัญหาความต้องการของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา จากเวทีประชาคม  ซึ่ง
เทศบาลต าบลวังหินได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท าโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยครอบคลุมทุกภารกิจตามอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจ พ.ศ. 2542  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย  ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาได้มี
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โครงการหนึ่งๆ  อาจมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ โครงการพัฒนาสามารถ
น าไปปฏิบัติก็ได้   โครงการพัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลวังหิน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน เช่ือมต่อและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  เป้าหมายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 12 โดย 

1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
3. ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
4. ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
5. ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่

เป็นเป้าหมายระยะยาว 
 
 



การจัดท าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
1. ความมั่นคง 
2. การสร้างความสามารถในการในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy  หรือขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม   โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์สามารถติดตามและประเมินผลได้  โดยการก าหนด
ตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โครงการพัฒนาก าหนดข้ึนจากข้อมูลที่เป็นจริง  และได้รับการ
วิเคราะห์อย่างรอบคอบได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม มี
การก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม มีการก าหนดระยะเวลาแน่นอนว่าเริ่มต้น
เมื่อไร  และสิ้นสุดเมื่อไร  ตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ.2564  ก าหนดพื้นที่
ด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน รายละเอียดสอดคล้อง และสัมพันธ์กัน  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล การก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัด
ความส าเร็จของโครงการได้  โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีความคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ท าให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นรู ปธรรม  เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   จากการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แบบสุ่ม
โครงการ  จ านวน  7 โครงการ  

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยง การท่องเที่ยวระหว่างปราสาทนาร า บ้านทุ่งรี หมู่ที่ 7 
ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก      2 ข้าง เทศบาลต าบลวังหิน 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างเลนจักรยาน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,380 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,140 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุก 2 ข้าง เทศบาลต าบลวังหิน   อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
ประชาชนมีความพึงพอใจ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP บริเวณอ่างดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้าง
อาคารบริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้างห้องน้ า สาธารณะ ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรตี มีพื้นที่



ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวังหิน       อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ  

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้น OTOP บริเวณอ่างดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างอาคาร
บริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้างห้องน้ า สาธารณะ ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต มีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร เทศบาลต าบลวังหิน  อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.294-08 สายบ้านหนองตะเข้ 
หมู่ที่ 13- บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลวังหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,840 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,200 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างๆละ 0.50 
เมตร เทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.294-07 สายบ้านหนอง
ข้ีเหล็ก หมู่ที่ 4 (นานายเช่ือม) – อ าเภอสีดา กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร 
เทศบาลต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน นม.ถ.294-06 สายบ้านส าโรงใต้ 
หมู่ที่ 10-บ้านเตย หมู่ที่ 8 ต าบลวังหิน กว้าง 5 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร 
เทศบาลต าบล วังหิน อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ 
ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

  1.4 ผลส าเร็จท่ีวัดได้ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจเนื่องจากมีถนนสัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน  ประชาชนพึงพอใจร้อย 

 ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ  65.60   มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  26.72   และ
ไม่มคีวามพึงพอใจ  7.68 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาลต าบลวังหิน มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลวัุตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
2.1 การด าเนินงานของเทศบาล  
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณาใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินการพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและให้มีความสอดคล้องกัน  
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  



3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้
ในปีงบประมาณนั้น  
4) เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
2.2 การบริการประชาชน  
1) ควรปรับปรุงการคมนาคมและแหล่งน้ า   
2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด 
และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี  
3) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ใน
การบริการของเทศบาลต าบลวังหินจากข้อเสนอแนะดังกล่าวหากเทศบาลต าบลวังหินสามารถด าเนินการได้ จะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  
 
 

 
 


