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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7
พ.ศ. ๒๕6๒ พระราชบัญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อานาจหน้าที่เ พิ่ม มากขึ้น แต่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยัง คงมีท รัพยากรจากัด ทั้ งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่ง ใส และเกิ ดประโยชน์สูง สุดแก่ท้ อ งถิ่นของตน จึง ก าหนดให้องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น มีหน้ำ ที่จัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานทีซ่ ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมื อส าคัญ ที่ ช่วยในการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ ยวกับ การดาเนินงานโครงการ ปัญ หาที่ก าลัง เผชิญ อยู่และประสิทธิภาพของวิธีก าร
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า มหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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มักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริ งแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทา
รายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งทีจ่ าเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ก ารประเมิ นผลยัง ถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่ น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง เกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ ไขเพิ่ม เติม ถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ
พึง พอใจสูง สุด คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหินเหล็ก ไฟ จึง ได้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~๓~
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อ ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทางานเพื่อให้ท ราบว่าผลที่ เกิ ดขึ้นถูก ต้อ งและเป็นไปตามวัตถุป ระสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่ กาหนดไว้ในรูป ของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่ นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิ นปัจจัย
น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่ง การติดตามและประเมิ นผลนี้มี ทั้ ง ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผน สมาชิก สภาท้ องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
๒. ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็ นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~๔~
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพั ฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดัง กล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้ งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอี กนัยหนึ่ง ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์ก ร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องเพื่อนาไปสู่ก ารปรับปรุง แผนงานให้เ กิดความ
สอดคล้องกั บสภาพแวดล้อ มในสัง คมภายใต้ความต้องการและความพึง พอใจของประชาชนและนาไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุง ให้ดีขึ้น ตั้งรับ ให้มั่ นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมี โอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนินการสิ่ง เหล่านี้จ ะถูก ค้นพบเพื่ อให้ เ กิดการพัฒ นาท้องถิ่น โดยการติด ตามและประเมิ นผลซึ่งส่ง ผลให้เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๓. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~๕~
๔. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติด ตามแลประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดาเนิ นการติ ดตามและประเมนผล
แผนพั ฒ นา ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ วยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาต่อ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่อให้ผู้บ ริห ารท้ องถิ่นเสนอต่อสภาท้ องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่ เ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดัง กล่าวและต้องปิดประกาศไว้เ ป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น แก้ ไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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ผังขั้นตอนกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติต ำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ สำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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๕. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ โดยอาศัยหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอื ดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๕.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe) ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)
ควำมก้ำวหน้ำ (progress) ประสิทธิภำพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) กำรประเมิ นผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้อ งกั บแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทั ศน์ พันธกิจ จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโ ครงการในแผนพัฒ นาเป็น โครงการที่ มี ความจ าเป็น ต่อประชาชนในชุม ชน
สามารถแก้ไขปัญ หาที่ เกิ ดขึ้นได้ในชุม ชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้ องถิ่น โดยคานึง ถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~๘~
(๔) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน
มีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อ ยโอกาส
ได้รับ การดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง ขั้น โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้ รับ ความปลอดภั ยในชีวิ ตและทรัพ ย์สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
มีก ารขยายตัวทางเศรษฐกิ จ การพาณิชยกรรมเพิ่ม มากขึ้น มี การท่องเที่ ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการทีด่ าเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมี ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
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(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
๕.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้นมี หมู่บ้านที่ บางส่วนหรือ และส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่ง มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่ง กันและกันกับ สภาพแวดล้อ มภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจ จุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมู ลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี ผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมื อง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เ พื่อให้เ กิ ดการ
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย
ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๕.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม
๕.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๕.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปจั จุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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~ ๑๐ ~
๖. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีก ารติดตามและประเมิ น ผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมิ นผล โดยมี องค์ประกอบที่ส าคัญ ๒
ประการ ดังนี้
๖.๑ ระเบี ย บในกำรติด ตำมและประเมิ นผลแผนพัฒนำ ระเบีย บวิธี ในการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มี ส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็ นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้
ดังนี้
รำยไตรมำส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ความจ าเป็ นและส าคัญ ในการน ามาหาค่ าและผลของประโยชน์ที่ ได้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวีธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒ นา แผนการดาเนินการ ข้อ บัญญัติง บประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มี อยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
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~ ๑๑ ~
ตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รั บผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
(data analysis)
๖.๒ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
(๑) กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
โดยดาเนินการเก็ บข้อมูล จากแผนยุท ธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ดาเนินการ ข้อ บัญ ญัติง บประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดาเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๗. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
๗.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๗.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึ งพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
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~ ๑๒ ~
๗.๓ กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร
กาหนดให้ผู้รบั ผิดชอบโครงการเป็นผู้รบั ผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รบั ผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๘. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
๑) ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดส าคัญ ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้ง วัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้ สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับ สนุนการเงินแก่ โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทา
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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~ ๑๓ ~
๙. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๑) นายณรงค์เดช อินมี
๒) นายอภิชาต ชูลขันธ์
๓) นายสุจริต กลิ่นอยู่
๔) นายปทิว เรืองอร่าม
๕) นายปัญญา กอนใย
๖) นายสนอง อ่วมอิ่ม
๗) นายจรูญ สีสุกใส
๘) นายวิมล อ่วมด้วง
๙) นายบุญรอด ด้วงเพชร
๑๐) นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต
๑๑) นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

สมาชิกสภา อบต.หมู่9
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
กรรมการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ

๑๐. คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๑) นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒) นายสุพชัย ยิ้มละมัย
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

**********************************
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~ ๑๔ ~
ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนว่า มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๑๕ ~
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒ นาประเทศทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์
๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดาเนินการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๑๖ ~
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทังหมด ๑๒ ประการ ดังนี
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรูจ้ ักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้จัก ดารงตนอยู่โ ดยใช้ห ลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงตามพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิ เลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสัง คมเพื่อ ร่วมแก้ ปัญ หาเศรษฐกิ จ และขั บเคลื่อนการพัฒนาชาติทุ กมิ ติที่ เกิ ดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๑๗ ~
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
๙) การรัก ษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กั บ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลัก นิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกัน กลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึก และค่านิยมให้กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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๒.๓) กาหนดวิธีดาเนินการที่ สามารถปฏิบัติให้เ กิ ดผลเป็นรูป ธรรมอย่างจริงจังกั บการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์
๒.๔) ส ารวจและจัด ท าข้ อมู ล การกระท าผิด ที่ เ ห็ นเป็ นที่ ป ระจั ก ษ์ใ นพื้ นที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ ทาผิด
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2561-2565)
วิสัยทัศน์
เมืองแห่งการท่องเที่ยว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสูเ่ มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ การเกษตร และการท่องเที่ยว
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสนับสนุนการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมให้มีความ
สมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒ นาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริก ารสาธารณะ และระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า และสาธารณูปโภค
1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการ
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์และสุขภาพ
3.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นและภาคเอกชน
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหาร จัดการ และสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ทั้ง
ด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย
6. ส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน
2.พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาเสริมสร้างการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาดผลผลิตทางการเกษตร
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการตลาด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการดูแลราคาผลผลิต
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารพิษ
6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง
2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุม่ องค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ให้
เข้มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
5. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
10.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
11. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพพื้นที่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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2. เสริมสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่า และป่าต้นน้าลาธารให้เกิดความสมบูรณ์
4. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า และการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
7. อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
5.พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒ นา ปรับปรุง สถานที่ การปฏิบัติง านและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทางานให้มีความทันสมัย
8.. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
9.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเป็นเลิศ
6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า และสาธารณูปโภค
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส้นทาง
หลักระหว่างอาเภอและตาบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวรและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่าว
2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันอุทกภัยและสาธารณภัย
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
4. ส่งเสริมการจัดทาผังเมืองรวมจังหวัด และนาระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยึดตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
1. นโยบายด้านการเมือง
(1) เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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(3) สร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมมือ ร่วมใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดความผาสุกแก่ประชาชน
2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
(1) บริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา” คานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับ เป็นส าคัญ มี ก ารบริห ารจัดการโดยยึดหลัก การบริ ห ารจัดการที่ดี ส่ง เสริมองค์ก รให้มี ศัก ยภาพ และ
ประสิทธิภาพ ทางานยึดหลักความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีความ เสมอภาคในการบังคับ
ใช้กฎหมาย และคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน
(2) ส่งเสริม ปรับ ปรุง และพั ฒ นาศัก ยภาพบุคลากรให้มี ป ระสิท ธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนาไปสู่
ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีขวัญกาลังใจและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) บริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ตามอานาจ
หน้าที่ และภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วต่อเนื่องและบังเกิดผลดี
ต่อประชาชน
7(4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ ให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง ถูกต้อง รัดกุม ให้เป็นธรรมมากที่สุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการ
หารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก
(5) เสริมสร้างค่านิยมที่ดงี ามให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ยึดถือ และปฏิบัติทงั้ นี้
ตามหลักการ และแนวทางในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
3.1 ด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข
(1) ส่งเสริมและดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยรับ ผิดชอบการบริห ารงานด้านสวัสดิก ารชุม ชนให้กั บ ประชาชน เช่น เบี้ยยัง ชีพผู้สูง อายุ เบี้ย
ผู้ด้อยโอกาส เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ
(2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกัน และควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
(3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในวัยต่าง ๆอย่างทั่วถึง โดยเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
(4) จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและสามารถให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึง โดยจัดให้มีศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่ได้มาตรฐาน
3.2 ด้านการศึกษาและกีฬา
(1) การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขันพืนฐาน โดยการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
(2) การบริหารและจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ
โดยการศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและด้าเนินการจัดการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(3) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเน้น
ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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(4) สนับสนุนให้ประชาชนที่พ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และอาชีพต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรง และทางด้านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ต้าราเรียน
(5) ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง ลานกีฬา สถานที่ออกก้าลังกาย ให้มีมาตรฐาน และเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน
(6) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้มากขึน
(7) จัดให้มีการรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตส้านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการกีฬา
การออกก้าลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
(8) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.3 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
(1) สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีคุณค่าของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้แพร่หลายกลายเป็นทียอมรับแก่
บุคคลทั่วไปอย่างทั่วถึง
(2) ส่งเสริมการด้าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลาย ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ในรูปแบบการ
สนับสนุนด้านการด้าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐหรืเอกชน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น ให้แพร่หลายในเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง และส่งเสริม ความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุม่ ของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพที่มีในรูปแบบคณะกรรมการหมูบ่ ้าน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ รับฟังปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ
(3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า
OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิม่ มูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน
(4) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการ การตลาด ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา การจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการอาชีพทั้งโดยตรงจาก บุคคลากร
นักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะพัฒนาต้าบลหินเหล็กไฟให้เป็นต้าบลน่าอยู่ โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพจัดระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย ระบบบ้าบัดน้าเสีย
(1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ร่วมกับชุมชน โดยสนับสนุนและเร่งรัดให้มีการ
ปลูกต้นไม้ และรักษาความสะอาดสองข้างทางหลวงที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ รณรงค์กาจัดสิง่ ปฏิกลู อย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ ง รณรงค์กาจัดแล ควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ ประชาชน
(2) ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกให้แก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมโดย สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ ใน
การเชื่อมโยงและประสานเครือข่ายกับภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
(3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้พลังงานทดแทนและฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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(4) สนับสนุนและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีเพื่อระบบการจัดการมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมโดยกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน องค์กรใน
ท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกันดูและพิทักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
(6) ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
(1) พัฒนาและปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การ
ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นทีเ่ พื่อรองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต
รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม
(2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนหินเหล็กไฟ ให้สามารถใช้ได้
ทุกฤดูกาล
(3) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ตามความจาเป็นที่เร่งด่วน ตามอานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
และเพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
(3) จัดท้าแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟเป็นประจ้าทุกปี ให้
สอดคล้องกับความเจริญขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ จะเกิดขึน อีก
ทังยังสามารถประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แผนป้องกันอัคคีภัย และแผนอื่นๆ ที่มีความจ้าเป็น
ตามความเหมาะสม ตามก้าลังความสามารถด้า นงบประมาณเป็นประจ้าทุกปี นโยบาย ทั้ง 7 ประการที่กล่าว
มาแล้วนั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในตาบลหินเหล็ก
ไฟ ซึ่งนโยบายใดที่ผู้บริหารฯเดิมได้เคยดาเนินการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมจะดาเนินการต่อยอดและ
พัฒนาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ทั้ง นี้ การดาเนินงานในแต่ล ะภารกิจ / โครงการสามารถ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ ทั้ง 7ประการ จะไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ หากขาดซึ่งกลไกที่
สาคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สาคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
7.1 วิสัยทัศน์
“ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”
พันธกิจ
1.) พัฒนาแหล่งน้ากิน น้าใช้ รวมทังภาชนะกักเก็บน้ากินให้พอเพียงตลอดปี
2.) พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3.) ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รบั การฝึกอาชีพเสริม เพิม่ ความรู้และเพิม่ รายได้
4.) ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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5.) จัดให้มบี ริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
6.) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.) จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
8.) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย
9. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลร่ ว มกั บ ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทังองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไว้ 6 ด้าน
โดยมีรายละเอียดดังนี
1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้
1.3 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.4 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มกี ารกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริม
อาชีพ ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้
ประชาชนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ
1.6 การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
1.7 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.8 การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัยตาบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออก
ปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย
1.9 การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สงู อายุ เด็ก และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1.10 การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
2 ด้านเศรษฐกิจ
2.1 การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร
2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารพิษ
2.3 การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร
2.4 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ด้านโครงสร้างพืนฐาน
3.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร
3.2 การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
3.3 การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค -บริโภค และให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย
4. ด้านการเมืองและบริหาร
4.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มปี ระสิทธิภาพ
4.2 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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4.3 การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้นาท้องถิ่นทุกรูปแบบ
4.4 การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ านให้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ
4.5 การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นธรรม
4.6 การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
4.7 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทางานให้ทันสมัย
4.8 การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
4.9 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน
5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.2 การพัฒนาสร้างจิตสานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
6 ด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 แผนชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการ
จัดทาแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการกาหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ ซึ่งจะมีอยู่ ๓ แบบ ดังนี้
๑) แผนทาเอง
๒) แผนขอความร่วมมือ
๓) แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยนาปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดาเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดตามอานาจ
หน้าที่ แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปัญหาที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้า ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนในหมู่บ้าน
๒) ด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ เช่นการขุดลอกคู่คลอง จัดหาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
๓) ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๒๖ ~
4) ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ปัญหายาเสพติด
5) ด้านการเมือง เช่น คนในหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ
6) ด้านสุขภาพชุมชน เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
7) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๒๗ ~
ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบตั ิงาน
(Performance Indicators)
ในการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
สาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น โดยเครื่อ งมื อ ที่ใช้ในการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหินเหล็ก ไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)
และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่ อ ไปเงื่ อ นไขส าคั ญ ของตั ว แบบบ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ก็ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (key
stakeholders) ในการกาหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การดาเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิ บัติงานจะเริ่มจาการกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกาหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า
(eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดาเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จาเป็น
๒. ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดาเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สาเร็จหรือไม สาเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๒๘ ~
๒.๓ เพื่อนาไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ นใหขา
ราชการทางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ การกาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62–๒๕๖6) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
(๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)
(๓) การนาแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ (๕ คะแนน)
๔.๒ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
คะแนน ๓๐ คะแนน
คะแนน ๒๕ ขึ้นไป
ต่ากว่า ๒๐

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
= ดีมาก
= พอใช้
= ต้องปรับปรุง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๒๙ ~
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
 มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การดาเนินการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการมีการกาหนดแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการได้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มีการเสนอโครงการจากทีป่ ระชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันเวลา
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )












ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

~ ๓๐ ~
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินคุณภาพ
92.63 คะแนน
(พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
ของแผน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ 4 .
คะแนนที่ได้
4

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(20)
18.88
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
(15)
13.50
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
60.25
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
9.00
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
9.38
3.3 ยุทธศาสตร์จงั หวัด
(10)
9.50
๓.4 วิสัยทัศน์
(๕)
4.63
3.5 กลยุทธ์
(5)
4.50
๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(๕)
4.50
๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
4.75
๓.8 แผนงาน
(๕)
4.63
๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
4.63
๓.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
4.75
รวม
๑๐๐
92.63
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 มีการดาเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
 มีการดาเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
 มีการดาเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

~ ๓๑ ~

ลาดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินการ
กาหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
มีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทัง้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากทีป่ ระชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่างแผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ 4 .
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )











ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙
คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนที่ได้ ๔ .
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
๙2.63 คะแนน
๔
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
โครงการสาหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

~ ๓๒ ~
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑๐
๑๐
๑๐

คะแนน
(ค่าเฉลี่ย)
9.63
๙.38
๙.38

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑1 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

๑๐
๖๐
๕
๕
๕
5
5

9.38
55.88
4.63
4.63
4.75
4.63
4.50

5
๕
5

4.38
4.75
4.50

๕
5
๕
๕
๑๐๐

4.50
4.75
4.88
4.75
93.63

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : การดาเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
 ดาเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
 ดาเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป
 ดาเนินการได้ต่ากว่าร้อยละ ๓๐

คะแนนเต็ม

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

~ ๓๓ ~

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดาเนินโครงการ
การดาเนินการ
จานวน
โครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
การดาเนินงานจริง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3

ร้อยละของโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๐ .
คะแนน

368
134

36.41

-

99

26.90

-

57

15.48

0

หมายเหตุ : คานวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ไม่มีผลกระทบ
ได้ ๕ คะแนน
 มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได้ ๔ คะแนน
 มีผลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ
ได้ ๓ คะแนน
 มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
จานวน
ผลกระทบ
โครงการ
โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
57
ไม่มีผลกระทบ
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลาดับที่
ตัวบ่งชี้
๑
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
๒
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
๓
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕
การดาเนินโครงการ
๖
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาเนินโครงการ
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕ .
๕
คะแนนที่ได้
๕
4
4
๔
๐
๕
๒2

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

~ ๓๔ ~
ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒2 คะแนน ซึ่งต่ากว่า ๒๕ คะแนน คือต้อง
ปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดาเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลบรรลุเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็น
ควรผู้บริหารเร่งรัดการดาเนินโครงการ เพื่อให้สิ้นปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินการให้
บรรลุวัตถุป ระสงค์ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒ นาได้ และท าให้ป ระชาชนมีความพึง พอใจในการดาเนินงาน เพราะ
สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัตงิ านรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
ชื่อโครงการ : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .................................................ตาแหน่ง ..............................................
สังกัด : สานัก/กอง ...................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้อ งถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ ทุกโครงการที่นาเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดาเนินการตามตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
มีบางโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการเนือ่ งจากงบประมาณมีไม่เพียงพอเนือ่ งจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

~ ๓๕ ~

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

~ ๓๕ ~
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
สาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญใน
การนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัว
บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรู ป แบบต่า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของท้ องถิ่น โดยเครื่อ งมื อที่ ใช้ ในการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ , ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๓๖ ~
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ.............................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล (SWOT)
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินการ

ไม่มีการ
ดาเนินการ





















รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๓๗ ~
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕62 - กันยายน ๒๕๖3
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
๑.๒ รายงานผลการดาเนินงาน (เดือนตุลาคม 2562– กันยายน ๒๕63)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รวม

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
103
13
212
11

จานวนโครงการ
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
ข้อบัญญัติ
ของโครงการที่
(นาไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
39
37.86
5
38.46
39
18.39
7
63.63

17

๗

41.17

12

2

16.66

368

99

26.90

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๓๘ ~
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและ
ประสานแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ จึ ง ได้ ด าเนิ น การวั ด คุ ณ ภาพแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
(พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) และการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุ มภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุท ธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒ นาสามปี และ ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑) การวัดคุณภาพแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับ แต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้ องถิ่น และดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เ ป็นกรอบหรือ แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ได้ดาเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) ภายใน 4๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๓๙ ~
การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนน
ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10
10
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
25
23
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
60.25
๓.๑ วิสัยทัศน์
๕
3
๓.๒ พันธกิจ
๕
๕
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๑๐
8
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
๕
๕
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๑๕
๑๕
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๑5
๑๐
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๑0
๑๕
รวม
๑๐๐
98
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒
หน้า ๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ( แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า 32 )
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ได้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับ แต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาฯ โดยได้ดาเนินการติดตามและประเมิ นผล ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาฯเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๔๐ ~
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
9.93
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๙.38
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๙.38
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
9.38
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
55.88
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
4.63
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
4.63
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้ งบประมาณได้
5
4.75
ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๕
4.63
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนา
5
4.50
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
๔.8
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
๕
4.75
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
5
4.50
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕
4.50
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
4.75
๕.๑1 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
๕
4.88
ว่าจะได้รับ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๔
๔
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕
4.75
รวม
๑๐๐
93.63

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๔๑ ~

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ ไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 3 ) พ.ศ.2561หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้มี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถ
ตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้ แนวคิดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
บริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่ อ ให้ ตามติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น เหล็ ก ไฟ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูลใน
ระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ดังนี้

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน e-plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(www.dla.go.th)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๔๒ ~
.การวางแผน

อบต.หินเหล็กไฟ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพือ่ รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป อบต.หินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนด
โครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
ยุทธศาสตร์

จานว
น

งบประมาณ

2562
จานว
น

งบประมาณ

2563
จานว
น

งบประมาณ

2564
จานว
น

2565

งบประมาณ

จานว
น

งบประมาณ

การพัฒนาด้านคน
และสังคม

33

21,542,000.00

54

การพัฒนาเศรษฐกิจ

12

1,270,000.00

12

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

24

32,465,400.00

64

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

5

690,000.00

7

940,000.00

11

1,910,600.00

17

4,240,000.00

9

1,310,000.00

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

8

510,000.00

10

1,340,000.00

17

3,698,000.00

18

4,720,000.00

14

2,260,000.00

การพัฒนาส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน

9

1,260,000.00

10

1,310,000.00

12

1,800,000.00

13

1,910,000.00

13

1,920,000.00

รวม

91

57,737,400.00 157

25,481,440.00 103
1,270,000.00

13

60,703,000.00 212

91,044,440.00 368

27,936,250.00

99

19,480,250.00

90

29,589,050.00

2,255,368.00

12

1,270,000.00

12

1,270,000.00

255,972,640.00 289 347,836,640.00 274

335,225,140.00

293,572,858.00 448 379,456,890.00 412 371,574,190.00

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.หินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 99 โครงการ
งบประมาณ 43,512,179 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้ อบัญญัติ
การพัฒนาด้านคนและสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รวม

39
5
39
7
7
2
99

16,735,578.88
50,100.00
25,595,000.00
841,100.00
270,000.00
20,400.00
43,512,178.88

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หินเหล็กไฟ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ
56,600.00

1. การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"

2. การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
600.00
ศักยภาพสตรีในตาบลหินเหล็กไฟ

3. การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ
(1) หลักสูตร- ช่างตัดผม
สุภาพบุรุษ (ตัดผมนักเรียน ทรง
พื้นฐาน)

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผุ้
ผู้สูงอายุในตาบล หินเหล็ก
สูงอายุในตาบลหินเหล็กไฟ ไฟ จานวน 200 คน
ได้มีกิจกรรมทาร่วมกัน

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง

สตรีในตาบลหินเหล็กไฟ
จานวน 80 คน

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม
ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

1.เพื่อพัฒนาสภาวะผู้นาใน
สตรี 2เพื่อส่งเสริมให้สตรีมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมความสาคัญ
ของสตรีภายในตาบล หิน
เหล็กไฟ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม
ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ใน
ตาบลหินเหล็กไฟมีศักยภาพ
สามารถช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ได้มากยิ่งขึ้น

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จานวน 50
คน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
จานวนอย่างน้อย 300 ราย
จากผู้มาใช้ บริการ

เพื่อเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิต
ในช่วงวัยผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม โดยการเรียนรู้
จากผู้ที่ประสบความสาเร็จ
ในการใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สงู
อายุ ตามพื้นทีต่ ่าง ๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาท
ของ สภาเด็กและเยาวชนใน
ตาบลหินเหล็กไฟ

ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จานวน 200
ราย

การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 20,000.00
(3) อุตสาหกรรมในครอบครัว
หลักสูตร - ทาเสื้อยืดผ้าบาติก

การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 29,000.00
(6) อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร กัด
กระจกเป็นลวดลายต่างๆ

การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการดาเนินกิจกรรม ศูนย์
107,710.00
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในตาบล
หินเหล็กไฟ

การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 626,700.00
ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแล
ตัวเองและการส่งเสริม อาชีพ
สาหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการดาเนินกิจการสภาเด็ก 13,300.00
และเยาวชนในตาบลหินเหล็กไฟ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

4.

5.

6.

7.

8.

0.00

หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม
ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการ
สังคม

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง จานวน 50
คน

กิจการสภาเด็กและ เยาวชน
ในตาบลหินเหล็กไฟ ได้มี
กิจกรรมในการร่วม พัฒนา
ชุมชนอย่างน้อย 2 กิจกรรม
ต่อปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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9. การพัฒนาด้านคน
และสังคม

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา 0.00
โรคเอดส์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา กลุ่มเยาวชน จานวน 100
โรคเอดส์ในชุมชน
คน

10 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ และ
เตรียมความพร้อมการแก้ไข
โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีความ จานวน 100 คน
สามารถในการป้องกันและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ และมี
ความพร้อมการแก้ไข
โรคติดต่ออุบัติใหม่

11 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม,
ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
20,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม,
ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข
1,761,440.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหาร 4,652,560.00 ส่วนการศึกษา,
กลางวันโรงเรียนสังกัดสานักงาน
กองการศึกษา,
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
กองส่งเสริม
พื้นฐาน (สพฐ.)
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
13 การพัฒนาด้านคน อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
1,730,000.00 ส่วนการศึกษา,
.
และสังคม
ขยายเขตประปา ศูนย์พัฒนาเด็ก
กองการศึกษา,
เล็กบ้านหนองตะเภา ให้กับ
กองส่งเสริม
สานักงานการประปาส่วนภูมิภาค
การศึกษาและ
สาขาปราณบุรี
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
14 การพัฒนาด้านคน อุดหนุนส่วนราชการเพิ่มขนาด 1,144,284.44 ส่วนการศึกษา,
. และสังคม
มิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็ก
กองการศึกษา,
เล็กอนุบาลหัวหิน ให้กับสานักงาน
กองส่งเสริม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ นักเรียนในเขตพื้นที่ ตาบล
ตาบลหินเหล็กไฟ มีสุขภาพ หินเหล็กไฟ
แข็งแรง

12 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

เพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
เบิกหักผลักส่ง งบประมาณ
สาหรับเบิกหัก ผลักส่งเงิน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ใน จานวน 6 ศูนย์ฯ
นามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี ขยายเขตประปา ระยะทาง
น้าใช้เพื่อการอุปโภค อย่าง ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
ทั่วถึง

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี เพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า เป็น
ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ขนาด 30 แอมป์
เพื่อป้องกันไฟฟ้าตก ซึ่งอาจ
ทาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๔๕ ~
15 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

16 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

17 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

18 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

19 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

20 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

อุดหนุนส่วนราชการเพิ่มขนาด 1,144,284.44 ส่วนการศึกษา,
มิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็ก
กองการศึกษา,
เล็กบ้านหนองตะเภา ให้กับ
กองส่งเสริม
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 0.00
ส่วนการศึกษา,
(ฐานที่ 2 สระทารก)
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
โครงการก่อสร้างรั้วผนังสมาร์ท 0.00
ส่วนการศึกษา,
บอร์ด โครงคร่าวเหล็กบริเวณ
กองการศึกษา,
ด้านหลัง อาคารเรียนให้กับศูนย์
กองส่งเสริม
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี เพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า เป็น
ไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ ขนาด 30 แอมป์
เพื่อป้องกัน ไฟฟ้าตกซึ่งอาจ
ทาให้เครื่องใช้ ไฟฟ้า
เสียหาย

โครงการปรับปรุงห้อง
0.00
อเนกประสงค์และ ห้องล้างหน้า
แปรงฟันเป็นห้องเรียนให้กับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ

เพื่อเพิ่มห้องเรียนให้กับเด็ก ขนาดพื้นที่ห้อง 4.10x6
เล็ก ให้มีห้องเรียนเพียงพอ เมตร
ต่อการจัด การเรียนการ
สอน

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ก่อสร้างอาคารห้องเก็บของภายใน 0.00
ส่วนการศึกษา,
บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษา,
อนุบาลหัวหิน
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก 2,602,560.00 ส่วนการศึกษา,
นักเรียนโรงเรียน สังกัดสานักงาน
กองการศึกษา,
คณะกรรมการ การศึกษาขั้น
กองส่งเสริม
พื้นฐาน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เตรียมความพร้อมให้เด็ก ขนาด 5.8x7 เมตร
ปฐมวัย ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
นอกจาก ความรู้ใน
ห้องเรียน

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ ยาว 20.00 เมตร สูง 1.20
เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก เช่น สัตว์ เมตร
มีพิษ และเพื่อความ
ปลอดภัยของ ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

เพื่อใช้เป็นห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
5.00 เมตร

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ 6 แห่ง
พลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๔๖ ~
21 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก 2,602,560.00 ส่วนการศึกษา,
เล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน
กองการศึกษา,
สังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
โครงการฝึกอบรมเปิดโลก
14,000.00 ส่วนการศึกษา,
การศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและ
กองการศึกษา,
เยาวชน
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เห็น พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 6
ความสาคัญของตนเอง
ศูนย์ฯ

24 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม 9,990.00
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตาบลหินเหล็กไฟ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ เด็กและเยาวชนร่วม
เรียนรู้ ให้เด็กและเยาวชน กิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 คน
ใช้เวลาว่าง ให้เป็น
ประโยชน์

25 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะเตรียมความพร้อมสาหรับ
เด็กปฐมวัย

3,000.00

26 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรครู/บุคลากร ทาง
การศึกษาและศึกษาดูงาน

0.00

22 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

23 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย

9,990.00

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็ก
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เล็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้เรียนรู้และให้
ได้รับการศึกษา

เพื่อส่งเสริมทักษะการ
พัฒนาเตรียมความพร้อม
ให้เด็กทั้ง 4 ด้าน

เด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า
80 คน

เด็กเล็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ บุคลากรครูและ บุคลากร
ประสิทธิภาพในการ ทางาน ทางการ ศึกษา
ของบุคลากร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๔๗ ~
27 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

"โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 5,000.00
" วัฒนธรรมรักการอ่าน

28 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

29 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้า 5,000.00
ระวัง และส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็ก ปฐมวัย โดยใช้คมู่ ือ DSPM

30 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการฝึกอบรมด้านการ
เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม

1,000.00

31 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วัน
สาคัญทางศาสนา

1,000.00

32 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดงานประเพณี วันลอย 5,000.00
กระทง

5,000.00

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรัก
การอ่านให้กับประชาชน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมรักการอ่าน ไม่
น้อยกว่า 2 แห่ง

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และ แหล่งเรียนรู้ให้กับ
ประชาชน

หมู่ที่ 4

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองและจัดกิจกรรม
ประเมินเด็กเล็กด้วย คู่มือ
DSPM

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
80 คน

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริม จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากร

เพื่อให้เด็กและประชาชน มี เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์
ส่วนร่วมในส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กเล็ก
อนุรักษ์ วันสาคัญ ทาง
ศาสนา

เพื่อส่งเสริมและให้
ทั้งตาบล
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๔๘ ~
33 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5,000.00

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิ เด็กและเยาวชน ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่น

34 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และ 0.00
ส่งเสริมประเพณีไทย

35 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนตาบลหินเหล็กไฟ

36 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
0.00
ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการ ส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน

ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เด็ก เยาวชน ประชาชน ใน
จัดการ แข่งขันกีฬาให้กับ ตาบลหินเหล็กไฟ
เด็ก เยาวชน ประชาชน
หรือค่าใช้จ่ายในการ ส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ให้กับเด็ก เยาวชน
พนักงาน

37 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
110,000.00
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

38 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

โครงการผ่าตัดทาหมันสุนัข - แมว 0.00
ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข-แมวมี
เจ้าของ ที่ด้อยโอกาสภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ การดาเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

โครงการสารวจขึ้นทะเบียน และ 50,000.00
ทาบัตรประจาตัว สุนัขและแมว

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อควบคุมและลดจานวน
ประชากรสุนัข-แมวไม่มี
เจ้าของ ด้อยโอกาสหรือ
สุนัข-แมวที่มี เจ้าของที่ใน
พื้นที่ตาบล หินเหล็กไฟ
อาทิบริเวณวัด โรงเรียน
เขตชุมชน
1.เพื่อควบคุมการเลี้ยงและ
ปล่อยได้ 2. เพื่อสามารถ
ควบคุมและป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้าได้ครอบคลุม

39 การพัฒนาด้านคน
. และสังคม

0.00

เพื่อให้ส่งเสริมและสืบสาน กลุ่มผู้สูงอายุและ ประชาชน
ประเพณีไทยให้คงอยู่
ในตาบล

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เด็กและเยาวชน ในตาบลหิน
เยาวชน ได้เล่นกีฬาและได้ เหล็กไฟ
ใช้เวลาว่าง ให้เป็น
ประโยชน์

ป้องกันการระบาดของ โรค ป้องกันการระบาดของ โรค
พิษสุนัขบ้า และลดจานวน พิษสุนัขบ้า และลดจานวน
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค

จานวนสุนัข-แมว ไม่มี
เจ้าของ หรือสุนัข- แมวที่มี
เจ้าของที่ด้อย โอกาส
จานวน 160 ตัว

สุนัข และ แมว ทั้งตาบล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๔๙ ~
40 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพร 0.00
.
เพื่อการเกษตร

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้
เกษตรกรตาบลหินเหล็กไฟ
สามารถใช้สมุนไพร เพื่อ
การเกษตรได้อย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม

41 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการอบรมการจัดการ ศัตรูพืช 0.00
.
ที่เหมาะสม

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

42 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
.
ศักยภาพและศึกษาดูงาน ด้าน
การเกษตร และวิถีพอเพียง
43 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการแปลงเกษตรผสมผสาน
.
โดยยึดแนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

100.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

50,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

44 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
.
การเกษตร

0.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
จัดการ กับศัตรูพืช ทาง
การเกษตร ทั้งโรค แมลงได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
บทบาทของเกษตรกร ใน
ตาบลหินเหล็กไฟ
เพิ่มแหล่งการเรียนรู้ การ
ปลูก พืชแบบผสมผสาน
การประกอบอาชีพ
การเกษตร
เพื่อส่งเสริมทางเลือกในการ
ทา การเกษตรแก่เกษตรกร
และ แก้ปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่า

45 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

46 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

47 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

48 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

เกษตรกรตาบลหินเหล็กไฟ

เกษตรกรตาบลหินเหล็กไฟ

ทั้งตาบลหินเหล็กไฟ

เกษตรกรจาก 16 หมู่บ้าน
จานวน 30 คน และ
เจ้าหน้าที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 417,900.00
ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.57429 ลองติจูด
99.89979 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57249
ลองติจูด 99.89952
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 589,900.00
ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.59616 ลองติจูด
99.88771 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59657
ลองติจูด 99.88908
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ 1,336,400.00
กคอนกรีต ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.59435 ลองติจูด
99.88853 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59127
ลองติจูด 99.89025

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร
ระยะทาง 198.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
693 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 223.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
892 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 640 เมตร หนา
0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,200 ตารางเมตร โดยทา
การก ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน
กรีตทับผิวจราจรเดิม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00
ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 176.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
880 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๕๐ ~
49 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000.00
ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร) หมู่ที่ 2
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.58849 ลองติจูด
99.87961 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58822
ลองติจูด 99.88208

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

50 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 202,200.00
ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.59051 ลองติจูด
99.87477 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59034
ลองติจูด 99.87272
ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง 1,085,000.00
หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58939
ลองติจูด 99.85702 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด
12.59977 ลองติจูด
99.84402

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

51 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

52 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

53 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

54 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 309,000.00
ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.58379 ลองติจูด
99.86340 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58649
ลองติจูด 99.86248
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 643,600.00
ซอยเลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.57283 ลองติจูด
99.86101 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57657
ลองติจูด 99.86351
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 336,000.00
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจดู
12.62962 ลองติจูด
99.81957 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.62974
ลองติจูด 99.81825

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 270.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
1,080 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30
เมตร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 225.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
1,125 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร
ส่วนสวัสดิการ
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง
สังคม, กอง
สาหรับการคมนาคม ที่
4.00 เมตร ระยะทาง
สวัสดิการสังคม, สะดวกและปลอดภัย
500.00 เมตร หนาเฉลี่ย
สานักสวัสดิการ
0.30 เมตร พร้อมเกรดบด
สังคม
อัด ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง
5.00 เมตร ระยะทาง
1,540.00เมตร หนาเฉลี่ย
0.30 เมตร พร้อมเกรดบด
อัด พร้อมวางท่อระบายน้า
ขนาด Ø 0.60 เมตร
จานวน 2 จุด 12 ท่อน
ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 319.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี
กองประปา, สานัก
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
ช่าง, สานักการช่าง
1,276 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30
เมตร
ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 633.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี
กองประปา, สานัก
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
ช่าง, สานักการช่าง
2,532 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.20
เมตร
ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 148.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
592 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๕๑ ~
55 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 720,800.00
ซอยหนองเหม2 หมู่ที่ 5 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.61667 ลองติจูด
99.83345 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.61134
ลองติจูด 99.84914

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

56 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 930,000.00
ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.59537 ลองติจูด
99.81922 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58565
ลองติจูด 9992442
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 387,000.00
ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

57 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

58 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

59 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

60 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

61 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

439,000.00

คอนกรีต ซอยไร่แลนด์2(ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 8 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.59078 ลองติจูด
99.80073 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59127
ลองติจูด 99.79589
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 683,600.00
ซอยสาราญรักษ์ หมู่ที่ 8 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.62088 ลองติจูด
99.808540 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.61979
ลองติจูด 99.80622
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง 115,800.00
หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.59772
ลองติจูด 99.80501 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด
12.59349 ลองติจูด
99.80590
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 238,000.00
ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.60827 ลองติจูด
99.80036 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.60848
ลองติจูด 99.80340

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 625.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
2,500 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1,352.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
6,760 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร
ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 118.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี
กองประปา, สานัก
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
ช่าง, สานักการช่าง
590 ตารางเมตร
ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 535.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่
กองประปา, สานัก
น้อยกว่า 2,675 ตาราง
ช่าง, สานักการช่าง
เมตร ลงหินคลุกพื้นทาง
หนา 0.10 เมตร

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2,300.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
11,500 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร
ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 473.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
กองประปา, สานัก
พร้อมปรับเกรดบดอัด
ช่าง, สานักการช่าง

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 300.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
1,320 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30
เมตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๕๒ ~
62 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีต 329,700.00
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝา
ตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยศาลา
หมู่ที่9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ
ละติจูด 12.55896 ลองติจูด
99.89471 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.55825
ลองติจูด 99.89398

63 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,403,000.00 ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
ซอยเพชรน้าหนึ่ง2 - เพชรน้าหนึ่ง
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
1 หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
โครงการ ละติจูด 12.56186
กองประปา, สานัก
ลองติจูด 99.87420 ค่าพิกัด
ช่าง, สานักการช่าง
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด
12.56180 ลองติจูด
99.87376

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 526.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
2,104 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร

64 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้าวางท่อระบายน้าคอนกรีต 450,000.00
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝา
ตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยมัช
วงศ์ หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57480
ลองติจูด 99.88143 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด
12.57585 ลองติจูด
99.88003
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ 798,000.00
กคอนกรีต ซอยป่าสน หมู่ที่ 10
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.56668 ลองติจูด
99.88922 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57060
ลองติจูด 99.88701
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,336,400.00
ซอย 1 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.59308 ลองติจูด
99.83646 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59841
ลองติจูด 99.84304

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อช่วยระบายน้าไม่ให้
โยธา, กองช่าง, ท่วมขังผิวจราจร
กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

วางท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ
ฝาตะแกรงเหล็กปิด บ่อพัก
รวมความยาว ไม่น้อยกว่า
275 เมตร

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 517.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,585 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกพื้นทาง

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1,010.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
4,040 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,377,000.00 ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
โครงการ ละติจูด 12.61878
กองประปา, สานัก
ลองติจูด 99.85410 ค่าพิกัด
ช่าง, สานักการช่าง
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด
12.60470 ลองติจูด
99.85746

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1,690.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
8,450 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50
เมตร

65 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

66 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

67 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อช่วยระบายน้าไม่ให้
โยธา, กองช่าง, ท่วมขังผิวจราจร
กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

วางท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40
เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ
ฝาตะแกรงเหล็กปิด บ่อพัก
รวมความยาวไม่ น้อยกว่า
134 เมตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๕๓ ~
68 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,700.00
ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.57955 ลองติจูด
99.83769 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57897
ลองติจูด 99.83893

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

69 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจดู
12.57508 ลองติจูด
99.83435 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57304
ลองติจูด 99.83428
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.57948 ลองติจูด
99.82850 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57898
ลองติจูด 99.82928
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจดู
12.57477 ลองติจูด
99.83263 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57127
ลองติจูด 99.82947
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ปี 63 ละติจูด
12. 57504 ลองติจูด
99.91361 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ปี63 ละติจูด
12.57754 ลองติจูด
99.91318

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

70 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

71 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

72 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

73 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

587,000.00

ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร
ระยะทาง 146.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
511 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 225.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
900.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 0.20
เมตร
290,000.00 ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 127.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี
กองประปา, สานัก
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
ช่าง, สานักการช่าง
444.50 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 0.20
เมตร
252,900.00 ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 683.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร หรือมี
กองประปา, สานัก
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
ช่าง, สานักการช่าง
3,415.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30
เมตร
1,219,700.00 ส่วนโยธา, กอง
เพื่อช่วยระบายน้าไม่ให้
รางระบายน้า คอนกรีตเสริม
โยธา, กองช่าง, ท่วมขังผิวจราจร
เหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
กองช่างสุขาภิบาล,
รวมความยาวไม่ น้อยกว่า
กองประปา, สานัก
406 เมตร
ช่าง, สานักการช่าง

ก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีต 186,700.00
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอย
ทรัพย์พี่น้อง หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.57412 ลองติจูด
99.90670 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57437
ลองติจูด 99.90561

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อช่วยระบายน้าไม่ให้
โยธา, กองช่าง, ท่วมขังผิวจราจร
กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

วางท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30
เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด
คสล. รวมความยาวไม่ น้อย
กว่า 130 เมตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๕๔ ~
74 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,898,300.00 ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
12.58849 ลองติจูด
กองประปา, สานัก
99.90496 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
ช่าง, สานักการช่าง
โครงการ ละติจูด 12.58702
ลองติจูด 99.91173

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1,290 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
4,450 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 0.30
เมตร

75 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,997,000.00 ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 847.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
4,235.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50
เมตร

76 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีต 542,000.00
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาปิดบ่อ
พัก คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่15
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.57150 ลองติจูด
99.90673 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57245
ลองติจูด 99.90667

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อช่วยระบายน้าไม่ให้
โยธา, กองช่าง, ท่วมขังผิวจราจร
กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

วางท่อระบายน้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30
เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และ
ฝาปิดบ่อพัก คสล. รวมความ
ยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร

78 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 673,000.00
ซอย1 หมู่ที่ 16 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด
12.58144 ลองติจูด
99.81952 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58163 ลองติ

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 250.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
1,000 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.20
เมตร

จูด 99.81722

79 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

80 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน 138,000.00
หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57188
ลองติจูด 99.82026 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด
12.57451 ลองติจูด
99.81302
ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อม 846,000.00
ถังกรอง สนิมเหล็ก และเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4
ระบายน้า คสล.Ø 0.60 เมตร
จานวน 1 จุด 10 ท่อน ซอย
พรสวรรค์ หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุด
ก่อสร้างโครงการ ละติจูด
112.57513 ลองติจูด
99.84989

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 910.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โยธา, กองช่าง, น้าประปาใช้ในการ อุปโภค
กองช่างสุขาภิบาล, บริโภค
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

หอถังทรงแชมเปญ พร้อม
ติดตัง้ อุปกรณ์ ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20
เมตร และถัง กรองสนิม
เหล็ก ติดตั้ง เครื่องสูบน้า
ไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมใต้น้า
ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC.
พร้อมตู้คอนโทรล และ
อุปกรณ์ จานวน 1 ถัง
พร้อม วางท่อระบายน้า
คสล. Ø 0.60 เมตร จานวน
1 จุด 10 ท่อน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๕๕ ~
81 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อม 711,800.00
ถังกรอง สนิมเหล็ก และเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 4 ซอยเลียบ
บายพาส หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุด
ก่อสร้างโครงการ ละติจูด
12.57270 ลองติจูด
99.86049

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โยธา, กองช่าง, น้าประปาใช้ในการ อุปโภค
กองช่างสุขาภิบาล, บริโภค
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,000.00
ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9ละติจูด
12.56137 ลองติจูด
99.89130 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.56091
ลองติจูด 99.88946
83 อุตสาหกรรมและ
ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย4 หมู่ที่ 43,600.00
. การโยธา
11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ
ละติจูด 12.60702 ลองติจูด
99.82665 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.60486
ลองติจูด 99.82629
84 การพัฒนาด้าน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
0.00
. การเมืองการบริหาร บุคคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

82 อุตสาหกรรมและ
. การโยธา

85 การพัฒนาด้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
. การเมืองการบริหาร บุคคลากรขององค์การ บริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

0.00

โครงการเพิม่ พูนความรู้ พัฒนาทักษะ
86 การพัฒนาด้าน
394,200.00
และพั
ฒ
นา
ศั
ก
ยภาพการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
ของ
. การเมืองการบริหาร
ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และบุคคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล หินเหล็กไฟ

87 การพัฒนาด้าน
โครงการแผนปฎิบัติการป้องกัน
. การเมืองการบริหาร และปราบปรามการทุจริต ของ
อบต.หินเหล็กไฟ

0.00

88 การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ 38,900.00
. การเมืองการบริหาร ทะเบียนทรัพย์สิน

89 การพัฒนาด้าน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การ 0.00
. การเมืองการบริหาร จัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

หอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ ขนาดความจุ 12
ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร และ
ถัง กรองสนิมเหล็ก ติดตั้ง เครื่อง
สูบน้าไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมใต้น้า
ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC.
พร้อมตูค้ อนโทรล และอุปกรณ์
จานวน 1 ถัง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 200.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนน ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร
โยธา, กองช่าง, สาหรับการคมนาคม ที่
ระยะทาง 240.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, สะดวกและปลอดภัย
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง
สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อปรับทัศนคติทดี่ ีต่อ
องค์กร และเพื่อนร่วมงาน
เสริมสร้าง สัมพันธ์ที่ดตี ่อ
กัน มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถดาเนินชีวติ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข และมี
ประสิทธิภาพ
สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นการพัฒนา
สานักปลัดเทศบาล ประสิทธิภาพ ในการทางาน
, สานักงานปลัด ของผู้บริหาร พนักงานส่วน
อบต.
ตาบล พนักงานจ้าง
สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด
อบต.

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง จานวน
117 คน

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ใน
การทางานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนตาบล
ผู้นาชุมชน และบุคคลากร
องค์การบริหาร ส่วนตาบลหิน
เหล็กไฟ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การ บริหารส่วนตาบล
ผู้นาชุมชน และบุคคลากร
องค์การ บริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ จานวน165 คน
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
สานักปลัดเทศบาล, ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตาบลและพนักงานจ้างใน
สานักงานปลัด อบต. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ของ
อบต.หินเหล็กไฟ
เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน
ส่วนการคลัง, กอง เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
คลัง, สานักคลัง ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียน ทรัพย์เป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือใน
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น
การจัดเก็บ ภาษีท้องถิ่นได้
ส่วนการคลัง, กอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
คลัง, สานักคลัง ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น

ผู้มีหน้าที่ชาระภาษี ผู้นา
ชุมชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติ งาน
มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ
ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
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~ ๕๖ ~
90 การพัฒนาด้าน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม 408,000.00
. การเมืองการบริหาร ศาลาคนรักสุขภาพ และก่อสร้าง
ห้องน้า หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุด
ก่อสร้างโครงการ ละติจูด
12.62913 ลองติจูด 99.82077

91 การพัฒนาด้าน
. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
92 การพัฒนาด้าน
. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนโยธา, กอง
เพื่อให้ประชาชนใช้ ประชุม อาคารคสล. กว้าง 6.00
โยธา, กองช่าง, หมูบ่ ้าน และใช้ ออกกาลัง เมตร ยาว 15.00 เมตร
กองช่างสุขาภิบาล, กาย
จานวน 1 หลัง
กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

20,000.00

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 10,000.00
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

93 การพัฒนาด้าน
โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะ 50,000.00
. ทรัพยากรธรรมชาติ อินทรีย์ในครัวเรือน
และสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
จัดการ จัดการขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน เป็นการช่วยลด
ขยะต้นทาง

94 การพัฒนาด้าน
โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า 50,000.00
. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

95 การพัฒนาด้าน
โครงการสวนสาธารณะ/
70,000.00
. ทรัพยากรธรรมชาติ สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
และสิ่งแวดล้อม
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ตาบลหินเหล็กไฟ
ตาบล เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ และแสดงออก
ถึงความจงรัก ภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คง
อยู่
เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
ภายในตาบลหินเหล็กไฟ
คุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มส่วน
สาธารณะ/สวน หย่อมให้แก่
ประชาชน

96 การพัฒนาด้าน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อัน 0.00
. ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
และสิ่งแวดล้อม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรในตาบล

ภายในตาบลหินเหล็กไฟ

97 การพัฒนาด้าน
. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
98 การพัฒนาส่งเสริม
. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรในตาบล

ภายในตาบลหินเหล็กไฟ

กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

เพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.
อบต.หินเหล็กไฟ

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯ,ลฯ

สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล
, สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติมี จิตอาสาภัยพิบัติประจา
ความรู้ ทักษะ และขีด
องค์การบริหารส่วนตาบล
ความสามารถในการ
สนับสนุนภารกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณใน
พื้นที่

โครงการกาจัดผักตบชวา และ 70,000.00
วัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ ใน
เขตพื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 20,400.00

99 การพัฒนาส่งเสริม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 0.00
. ความปลอดภัยในชีวิต อาสาภัยพิบตั ิประจาองค์การ
และทรัพย์สินของ
บริหารส่วนตาบล
ประชาชน

เพื่อ อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทั้งตาบลหินเหล็กไฟ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน
ตาบลหินเหล็กไฟ
ป้องกันการซะล้างพังทลาย พืน้ ที่สาธารณะ และ พื้นที่
ของดิน และรักษาความ ของเกษตรกร
อุดม ชุ่มชื่นเป็นการอนุรักษ์
ดินและน้า
1.ดาเนินการในระดับหมู่บ้าน
จานวน 3 หมู่บ้านต่อปี 2.จานวน
ผู้เข้าอบรม หมู่บ้านละ 30 คน
จานวน 3 หมู่บ้าน
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~ ๕๗ ~
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
อบต.หินเหล็กไฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

1.การพัฒนาด้านคนและสังคม

งบประมาณ

103

27,936,250.00

13

2,255,368.00

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ

212 255,972,640.00

3.อุตสาหกรรมและการโยธา

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

39 16,735,578.88
5

39 25,595,000.00

11

1,910,600.00

7

841,100.00

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17

3,698,000.00

7

270,000.00

6.การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

12

1,800,000.00

2

20,400.00

368 293,572,858.00

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านคนและ
สังคม
2.การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.อุตสาหกรรมและ
การโยธา
4.การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวม

โครงการ

99 43,512,178.88

23 15,911,636.08

23

7

841,100.00

7

270,000.00

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

23 14,925,952.08

31 20,733,300.00

22 11,572,600.00

2

425,050.80

2

425,050.80

1

17,850.00

1

17,850.00

57 37,087,836.88

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

38.46 14,925,952.08

48 26,941,452.88

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ในข้อบัญญัติ
55.40144
55.40144

0.12

50,100.00

39 25,595,000.00

งบประมาณ

23 15,911,636.08

คิดเป็นร้อยละ
งบประมาณ
การก่อหนีผ้ ูกพัน/
โครงการ
โครงการ ของงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
ลงนามในสัญญา
ในข้อบัญญัติ

39 16,735,578.88
5

จานวน
โครงการ

เบิกจ่าย

50,100.00

4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รวม

ลงนามสัญญา

31 20,733,300.00
2

425,050.80

22
2

58.82 11,572,600.00
1.93

425,050.80

42.95462
42.95462
1.577683
1.577683

0.62
0.066255

2

20,400.00

99 43,512,178.88

1

17,850.00

1

57 37,087,836.88

48

0.05

17,850.00

100 26,941,452.88

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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100

~ ๕๘ ~
โครงการที่ดาเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

โครงการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร ทาเสื้อยืดผ้าบาติก
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร กัดกระจกเป็นลวดลายต่าง ๆ

โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสาหรับสาหรับผู้สูงอายุ

งบประมาณ
56,600.00
600.00
20,000.00
29,000.00
107,710.00
626,700.00
13,300.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดาเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมการแก้ไข
โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน
19,999.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1,761,440.00
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 6 โรงเรียน
4,651,940.00
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี
1,127,708.00
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน )
1,144,284.44
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา )
1,144,284.44
ค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2,078,853.10
โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ
9,990.00
ค่าอาหารเสริม (นม)จัดหาอาหารเสริมนม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
2,078,853.10
สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง
โครงการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน
3,600.00
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM
4,750.00
โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
500.00
โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
850.00
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
5,000.00
โครงการสารวจขึ้นทะเบียนและทาบัตรประจาตัวสุนัขและแมว
30,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
409,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยกย่อง หมูท่ ี่ 2 บ้านวังโบสถ์
500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์
600,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมูท่ ี่ 2 บ้านวังโบสถ์
196,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองนกน้อย
309,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า
305,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า
683,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมูท่ ี่ 6 บ้านหนองซอ
930,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ
349,500.00
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๕๙ ~
โครงการที่ดาเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
ลาดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม)
หมู่ 8 บ้านหนองเสือดา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดา
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยศาลา หมู่ที่ 9
บ้านขอนทอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10
บ้านหนองขอนใต้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม – หนองนกน้อย
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยูเ่ จริญ หมูท่ ี่ 13 บ้านโชคพัฒนา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์พี่น้อง หมูท่ ี่ 14 บ้านหนองสมอ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16บ้านหนองตาแววพัฒนา
โครงการเพิม่ พูนความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การจัดฝึกอบรม อปพร
รวม

งบประมาณ
614,000.00
238,000.00
322,000.00
450,000.00
450,000.00
1,329,300.00
1,377,000.00
226,000.00
263,000.00
251,500.00
186,000.00
230,000.00
255,000.00
394,200.00
30,850.80
17,850.00
25,832,162.88

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๖๐ ~
โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ
ลาดับ
โครงการ
ที่
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 ( ต่อจากโครงการเดิม)หมูท่ ี่ 5 บ้านหนองคร้า
3 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 นิ้ว ซอยพรสวรรค์ และติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้า
ขนาด 2 แรงม้า 220 V.A.C. พร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนอตะเภา
4 ก่อสร้างหอถังทรงลูกบอลพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา
5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 ( ต่อจากโครงการเดิม)
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดา
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้าหนึ่ง 2-ซอยเพชรน้าหนึ่ง 1หมู่ที่9
บ้านขอนทอง
7 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ
9 ก่อสร้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ
รวม

งบประมาณ
589,900
418,900
672,000
711,800
439,000
1,403,000
1,219,700
1,898,300
230,000
1,997,000
9,579,600

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๖๑ ~
โครงการที่ยกเลิก
ลาดับ
1
2

รายการ/เหตุผล
โครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ (1) หลักสูตร- ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ (ตัดผมนักเรียน ทรงพื้นฐาน)
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
0
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐานที่ 2 สระทารก)
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
-โอนงบไปใช้จ่ายในหมวดอื่น

4

โครงการก่อสร้างรั้วผนังสมาร์ทบอร์ด โครงคร่าวเหล็กบริเวณด้านหลัง อาคารเรียนให้กับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านหนองซอ
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5

โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน
-เนื่องจากโอนงบให้ผู้สงู อายุและโอนไปจ้างเหมาบริการ

6

โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ทักษะเตรียมความพร้อมสาหรับ เด็กปฐมวัย
-เนื่องจากโอนงบให้ผู้สงู อายุ

7

โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
-เนื่องจากโอนงบไปให้ผสู้ ูงอายุ

8

โครงการจัดกิจกรรมอนุรกั ษ์ และส่งเสริมประเพณีไทย
-เนื่องจากโอนไปจ้างเหมาบริการ

9

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนตาบลหินเหล็กไฟ
-เนื่องจากโอนไปให้ผู้สงู อายุ

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
-เนื่องจากโอนไปค่าจ้างเหมาบริการ
11 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๖๒ ~
ลาดับ

รายการ/เหตุผล

12 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง หมู่ที่ 3
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
14 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยป่าสน หมู่ที่ 10
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 16
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
17 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมู่ที่ 16
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
18 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย4 หมูท่ ี่ 11
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ศาลาคนรักสุขภาพ และก่อสร้าง ห้องน้า หมู่ที่ 5
-เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไปทาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5
20 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
21 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การ บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
22 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
23 โครงการแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๖๓ ~
ลาดับ

รายการ/เหตุผล

24 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ
25 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
26 โครงการผ่าตัดทาหมันสุนัข - แมว ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข-แมวมีเจ้าของ ที่ด้อยโอกาสภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การ
ดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า
-เนื่องจากได้โอนลดเพื่อไฟเพิ่มเป็นรายการใหม่ใน หมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนราชการ ตาม
โครงการผ่าตัดทาหมันสุนัข - แมว ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข-แมวมีเจ้าของ ที่ด้อยโอกาสและสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
ตาบลหินเหล็กไฟ (ตามบัญชีโอนงบประมาณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โอนครั้งที่ 7/25693)
27 โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพร เพื่อการเกษตร
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้โอนเงินงบประมาณ
ไปยัง หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในหมวดนั้น
28 โครงการอบรมการจัดการ ศัตรูพืชทีเ่ หมาะสม
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้โอนเงินงบประมาณไป
ยัง หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในหมวดนั้น
29 โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร และวิถีพอเพียง
-เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการโอนเงิน
งบประมาณไปยังโครงการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและผู้พิการ ของกองสวัสดิการและสังคม
30 โครงการแปลงเกษตรผสมผสาน โดยยึดแนวทางพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.
31 โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการโอนเงิน
งบประมาณไปยังโครงการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและผู้พิการ ของกองสวัสดิการและสังคม
32 โครงการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
33 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
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~ ๖๔ ~
ลาดับ

รายการ/เหตุผล

34 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
35 โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
36 โครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
37 โครงการอนุรกั ษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.-สถ.)
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการโอนเงิน
งบประมาณไปยังโครงการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและผู้พิการ ของกองสวัสดิการและสังคม
38 โครงการกาจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
39 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
-เนื่องจากโอนงบไปใช้ในหมวดอื่น
40 โครงการบ้านน่าอยูล่ ดภาวะโลกร้อน
-เนื่องจากโอนงบไปใช้ในหมวดอื่น
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~ ๖๕ ~
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการ
จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมเสา จานวน 10 ชุด ติดตั้งภายในบ้านหนองขอนเหนือหมู่ที่ 15
จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมเสา จานวน 30 ชุด ติดตั้งภายในตาบลหินเหล็กไฟ
จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสพโชค หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2
บ้านวังโบสถ์ (ยังไม่ดาเนินการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลิ่นอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์2( ต่อจากโครงการเดิม )
หมู่ที่4 บ้านหนองตะเภา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 ( ต่อจากโครงเดิม ปี 63 )
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง ( ต่อจากโครงการเดิม )หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง หมูท่ ี่ 7 บ้านหนองเหียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลเดี่ยวพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิมปี62 )
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมปอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังโบสถ์-หนองเหียง
หมู่ที่7 บ้านหนองเหียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาราญรักษ์(ต่อจากโครงการเดิมปี 63)
ม.8บ้านหนองเสือดา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้าสาธารณะพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์(ต่อจากโครงการเดิม )หมูท่ ี่ 9บ้านขอนทอง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมูท่ ี่ 10 บ้านหนองขอนใต้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิม ปี 63 ) หมู่ที่11บ้านตอเกตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที 11 บ้านตอเกตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี 63 )
หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา

งบประมาณ
124,000
372,000
299,000
470,000
748,800
2,784,700
474,000
180,000
649,000
465,298
1,097,500
468,120
577,500
665,700
475,000
206,000
125,000
396,100
735,000
667,000
1,319,700
431,000
478,500
469,000
490,000
640,000
392,000
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~ ๖๖ ~
ลาดับ
28
29
30
31
32

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบูรณ์ หมูท่ ี่ 13 บ้านโชคพัฒนา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงชวน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมูท่ ี่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักฯ
ซอยฉ่าชื่น-ด้านนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ
33 ก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักฯ
ซอยหนองตาแววพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา
รวม

งบประมาณ
297,300
2,185,800
329,000
557,677
428,000
1,012,000
21,009,695

3.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
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~ ๖๗ ~
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน( โครงการ/กิจกรรม)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
0
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2
4
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาอธิบาย : ให้ผทู้ าแบบประเมินทาเครื่องหมาย ( )
1. เพศ
()
( ) หญิง
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ

(  ) ต่ากว่า 25 ปี
( ) 25-40 ปี
( ) 41-60 ปี
( ) มากกว่า 60
( ) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./เทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) รับราชการ
( ) รับจ้าง/เกษตรกร
( ) อื่น ๆ ระบุ............

( ) เอกชน/รัฐวิสากิจ/ค้าขาย
( ) นักเรียน/นักศึกษา

4
4
3.2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงาน ( โครงการ/กิจกรรม )ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
คาอธิบาย : 1. มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ ( ประเด็นการพัฒนา )
2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน

3.3 แผนการดาเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๖๘ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
ประเด็นการพัฒนา
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม คะแนน ได้

10
10
10
8
10
8
8
8
8
80

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม คะแนน ได้

10
10
8
8
10
8
8
8
8
78

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม 90 คะแนน ได้

9
9
10
9
10
8
10
10
10
85

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นการพัฒนา
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นการพัฒนา
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๖๙ ~

ประเด็นการพัฒนา
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม คะแนน ได้

10
10
9
8
10
9
9
9
9
83

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนา
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม คะแนน ได้

9
9
10
8
10
8
10
10
10
84

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน
ประเด็นการพัฒนา
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
เต็ม 10 คะแนน ให้
รวม คะแนน ได้

9
8
10
8
10
8
10
10
10
83

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๗๐ ~
1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน จากผลการดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ได้ประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม
2562 ถึงกันยายน 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) จานวนทั้งหมด 368 โครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รวม

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
103
13
212
11

จานวนโครงการ
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
ข้อบัญญัติ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
39
37.86
5
38.46
39
18.39
7
63.63

17

๗

41.17

12

2

16.66

368

99

26.90

1.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านคนและสังคม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2563 จานวน 103 โครงการ นาบรรจุในข้อบัญญัติ จานวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.91
2.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2563 จานวน 13 โครงการ นาบรรจุในข้อบัญญัติ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.36
3.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปี 2563 จานวน 212 โครงการ นาบรรจุในข้อบัญญัติ จานวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.60
4.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น
ปี 2563 จานวน 11 โครงการ นาบรรจุในข้อบัญญัติ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.90
5.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น
ปี 2563 จานวน 17 โครงการ นาบรรจุในข้อบัญญัติ จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.90
6.) ผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการ
ในแผนพัฒนา ท้ องถิ่ นปี 2563 จ านวน 12 โครงการ น าบรรจุ ในข้อ บัญ ญั ติ จ านวน 2 โครงการ คิด เป็ น
ร้อยละ 0.54
2. ปัญหาและอุปสรรค
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

~ ๗๑ ~
1.) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2563 มี จานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟที่มีอยู่อย่างจากัด ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ทุกโครงการ
2.) โครงการบางโครงการที่ได้รบั อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ยังไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการล่าช้า
อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
3.) ประมาณการราคากลางโครงการมีความคลาดเคลื่อน
3.) ข้อเสนอแนะ
1.) ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะนาโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้
เท่าที่จาเป็นเพื่อจัดสรรงบประมาณดาเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ
2.) ระยะเวลาในการดาเนินโครงการในแผนดาเนินงานไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานทาให้การดาเนินโครงการในไตรมาสที่ 4
มีโครงการมากเกินไปทาให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดความล่าช้า
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