ส่วนที่ 1 บทนา

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม ( Monitoring) และการประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (
strengths)
จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น ที่แวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบลหินเหล็กไฟ/องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
บทสรุปของความสาคัญ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3.
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดาเนินงาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับ
สานัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง เป็
ๆ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลหินเหล็กไฟหรือสังคม
ส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสานัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
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(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1)
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2)
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3)
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4)
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อ
กาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
2.
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตาม และประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะ เริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัต ถุประสงค์
หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/ ตอบแบบสอบถาม/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
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2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผน พัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตาม วัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่น ไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้
แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบMatrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตาม แผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสม ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย ก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7
การวินิจฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี
หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ หรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ มีอานาจ
หน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในตาบลหินเหล็กไฟ/องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.หินเหล็กไฟ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ใช้ในการเก็บข้อมูลการ ติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)
แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่
ได้กาหนดขึ้นหรือการ นาไปทดลองใช้ เพื่อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต)ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟมาปฏิบัติงาน
1.4
ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6
ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิด ผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับ ตาบล และอาจรวมถึง
อาเภอหัวหิน และจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย เพราะว่ามี ความสัมพันธ์และ ปฏิสัมพันธ์ ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบียบในการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
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2.2

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต( observe)
หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจาปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview)
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการ มีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ แนวทางการพัฒนา ตลอดจน เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ทสี่ าคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4.
สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7.
ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ แต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟเกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบลหินเหล็กไฟ/องค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ
ž
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
----------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟที่
กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาเภอหัวหินและแผนชุมชนตาบลหินเหล็กไฟ
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟมีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
1.3 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง
และเพิ่มรายได้แก่ประชาชนส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้
มาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
1.6 การพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและการนันทนาการ
ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.8 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรค
ตลอดจนการร่วมออกปฏิบัติงาน
1.9 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1.10 แนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขการปูองกัน
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ระงับควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด ผลการผลิตทาง การเกษตร
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง
และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจรไป
มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน
ให้ได้มาตรฐานมั่นคง
3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
การขยายเขตให้บริการไฟฟูา ประปา
3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้าเพื่อการเกษตร และการอุปโภค
บริโภค และให้สอดคล้องกับแผนปูองกันอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
4.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร
และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองแก่บุคลากร
และผูน้ าท้องถิน่ ทุกรูปแบบ
4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหา
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้การปฏิบตั งิ านให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4.5 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม
4.6 แนวทางการพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
4.7 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการทางาน
ให้ทันสมัย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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4.8 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่
ประชาชนผูม้ ารับบริการ
4.9 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการจัดการน้าเสียและการจัดการขยะ
ในครัวเรือนและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปูองกันการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้การอบรม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
1. พัฒนาแหล่งน้ากิน น้าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ากินให้พอเพียงตลอดปี
2. พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3. ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพิ่มรายได้
4. ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว
5. จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
6. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟูา ประปา
โทรศัพท์
8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย
5) วิสัยทัศน์
“ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน จานวนเงิน
โครงการ
102
26,550,410.00
1.การพัฒนาด้านคนและสังคม
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
15
737,000.00
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
116
56,543,500.00
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
182
19,556,450.00
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28
36,009,500.00
6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11
6,280,325.00
ประชาชน
รวม
454
145,677,185.00

ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
32
5,239,312.64
8
310,951.00
60
8,709,575.00
31
2,245,216.50
1
96,000.00
4
1,104,468.00

136

17,705,523.14

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
(เฉพาะปี พ.ศ. 2558)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
124
1.การพัฒนาด้านคนและสังคม
29,777,425.00
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
13
1,789,600.00
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
103
128,931,500.00
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
204
26,021,971.80
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18
8,196,040.00
6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
14
9,758,520.00
ประชาชน
รวม
476 204,475,056.80

ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
42
13,637,749.44
3
867,852.00
28
10,898,844.00
122
6,922,833.98
4
128,440.00
7
1,431,141.00

206

33,886,860.42

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
(เฉพาะปี พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
121
1.การพัฒนาด้านคนและสังคม
7,345,000.00
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
9
203,209,680.00
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
194
16,049,500.00
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
199
23,347,674.00
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21
39,093,880.00
6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
26
3,648,940.00
ประชาชน
รวม
570
292,694,674.00

ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

48
4
36
88
3
19

18,772,100.34
361,720.00
13,674,883.69
8,040,348.74
141,550.00
2,422,892.25

198

43,413,495.02

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
(เฉพาะปี พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนพัฒนา
ดาเนินการจริง
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
114
1.การพัฒนาด้านคนและสังคม
30,245,800.00
60
10,622,555.54
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
16
3,028,000.00
5
1,703,600.00
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
95
70,324,716.85
68
16,688,570.92
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
186
22,576,505.00
120
8,007,277.75
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
1,314,908.00
4
930,698.80
6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
16
1,377,944.00
14
786,385.80
ประชาชน
รวม
440
128,867,874.00
271
38,739,088.81

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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1.3 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.3.1 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทีไม่่ ได้ดาเนินการจริง
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาด้านคนและสังคม

จานวนโครงการ
5

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

-2

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน

1
10

รวม

จานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการจริง
400,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
115,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
100,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
50,000.00 เป็นโครงการที่ไม่สามารถให้เงินอุดหนุนได้
665,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาด้านคนและสังคม

จานวนโครงการ
6

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1
3

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน

3

รวม

17

จานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการจริง
170,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
230,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมการขอใช้น้าบาดาล
10,000.00 1.มีวัสดุเพียงพอในการดาเนินงาน
2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
3,000,000.00 1.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
130,000.00 เป็นโครงการที่ไม่สามารถให้เงินอุดหนุนได้โอนไปทาโครงการ
อื่น
3,550,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หน้า 15

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาด้านคนและสังคม

จานวนโครงการ
10

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1

4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

11

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน

2

รวม

27

จานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการจริง
268,100.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
250,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
30,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
441,000.00 1.มีวัสดุเพียงพอในการดาเนินงาน
2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
250,000.00 1.มีวัสดุเพียงพอในการดาเนินการ
2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
40,000.00 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
1,279,100.00
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4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาด้านคนและสังคม

จานวนโครงการ
25

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3

3.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

38

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

6. การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชน

72

รวม

จานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการจริง
1,872,900 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
330,000 โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
- 3,334,000 1.มีวัสดุเพียงพอในการดาเนินงาน
2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
130,000 1.มีวัสดุเพียงพอในการดาเนินการ
2.โอนงบประมาณไปเพิ่มในโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ
และมีความจาเป็นมากกว่า
- 5,666,900

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตร์จังหวัด

1 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้าน
การผลิต และแปรรูป

สับประรด มะพร้าว
และสินค้าเกษตรสู่
ตลาดโลก

3 เสริมสร้างความโดดเด่นบน
พื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด

4 เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ

5 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร

การค้า การลงทุนที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สมดุล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด

1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ

2 พัฒนาส่งเสริม
รายได้และการผลิต

3 พัฒนาสังคมการศึกษาและ

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

คุณภาพชีวิต

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อบต.หินเหล็กไฟ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

คนและสังคม

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ
บริหาร

แผนงานการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการพาณิชย์ ,แผนงานเคหะ

.แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศึกษา

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความ ปรองดอง
สมานฉันท์ ฯลฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสัปปะรด ฯลฯ

โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง
แอสฟิลท์ติก ฯลฯ
โครงการขยายเขตไฟฟูา ฯลฯ

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน อบต.

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

ฯลฯ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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5 พัฒนาระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ

6 พัฒนาเส้นทางคมนาคมแหล่งน้้า
และสาธารณูปโภค

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

.แผนงานการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข

โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
อบต.หินเหล็กไฟ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มา

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน พัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

40,000.00
รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

3. โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
พื้นฐาน( พ.ศ.2561-2564)
สานักสวัสดิการสังคม

80,000.00

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในตาบลหินเหล็กไฟ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

5. โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร - ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
ทาเสื้อยืดผ้าปาติก
สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

6. โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร ขนมไทยเพื่อ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
การค้า
สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

7. โครงการฝึกอบรม อาชีพหัตถกรรม หลักสูตร การทาเดคู ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
พาจบนสิ่งของ เครื่องใช้
สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

8. โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทา
กรอบรูปโครงลอย

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

20,000.00

9. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพภายในตาบล
หินเหล็กไฟ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

10. โครงการดาเนินกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนในตาบล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
หินเหล็กไฟ
สานักสวัสดิการสังคม

100,000.00
30,000.00

11. โครงการดาเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ในตาบลหินเหล็กไฟ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

12. โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

600,000.00

13. โครงการอบรมให้ความรู้ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
ให้กับผู้ดูแลคนพิการ
สานักสวัสดิการสังคม
14. โครงการปูองกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

100,000.00
รายได้จัดเก็บเอง
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15. โครงการปูองกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

16. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
การส่งเสริมสุขภาพปูองกันและควบคุมโรคและ ปูองกันและ สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
ควบคุมโรคและ ทัศนศึกษาดูงาน
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

500,000.00

17. โครงการพัฒนาทักษะในการ ดูแลสุขภาพอนามัยแม่และ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
เด็ก
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

18. โครงการอาหารปลอดภัย

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

19. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ในการดูแลรักษาความ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สะอาด และศึกษาดูงาน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

20. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ อบรมแกนนาผู้สูงอายุ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

21. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพลลภาพและด้วย
โอกาส

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ ,สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

22. โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ปุวยเอดส์

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

72,000.00

23. โครงการหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
ผู้สูงอายุ)
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

10,242,000.00

24. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

1,689,000.00

25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

1,500,000.00

26. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

1,800,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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27. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
เล็กในสังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

450,000.00

28. โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
และเยาวชน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

29. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
เล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

30. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

31. ฝึกอบรมส่งเสริมความสาคัญ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
และ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

32. จ้างเหมาจัดทาโต๊ะและเก้าอี้ สาหรับให้เด็กรับประทาน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
อาหาร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

33. จ้างเหมาปูกระเบื้องห้อง อาหารและห้องอเนกประสงค์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

34. ปรับปรุงทางระบายน้าบริเวณ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
เล็ก บ้านวังโบสถ์
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

35. จ้างเหมาติดตั้งหลังคาบริเวณ อ่างล้างหน้าแปรงฟัน
ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

36. จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้าล้าง หน้าแปรงฟันเป็นห้องสุขา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

37. ติดตั้งรั้วบริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวัง
โบสถ์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

38. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

2,000,000.00

39. ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

95,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หน้า 21

40. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตะเภา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

41. ติดตั้งรางน้าฝนอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ตะเภา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

42. จ้างเหมาจัดสวนหย่อมพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00

43. ก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองคร้า

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

44. จ้างเหมาตีฝูาเพดานภายใน ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
บ้านหนองซอ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

45. ก่อสร้างรั้วและหลังคาด้านหลัง อาคารเรียนพร้อมปรับ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
พื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองซอ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

46. จ้างเหมาปูกระเบื้องผนัง ในห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
บ้านหนองซอ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

47. จ้างเหมาติดตั้งหลังคา บริเวณด้านหน้าทางเข้า อาคาร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเหียง
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

48. จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้าครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
อนุบาลหัวหิน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

4,000.00

49. โครงการฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษาสร้างปัญญาให้เด็ก ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
และเยาวชน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

50. โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
เยาวชนในศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนตาบล หินเหล็ก การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ไฟ
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

51. โครงการจัดกิจกรรมอบรม /ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดอบต.หินเหล็กไฟ การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

52. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสาคัญทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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53. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

54. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เตรียม
ความพร้อมสาหรับเด็ก ปฐมวัย

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

55. โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

2,000.00

56. โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันสาคัญทางศาสนา

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

57. โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

250,000.00

58. โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

59. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

60. โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

61. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายใน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

62. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน กลุ่มตาบล ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
หินเหล็กไฟ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00

63. โครงการปูองกันและควบคุม โรคพิษสุนัขในเขตพื้นที่ ต. ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หินเหล็กไฟ

รายได้จัดเก็บเอง

94,000.00

64. โครงการควบคุมการขยายพันธุ์ ของสุนัขจรจัดในเขต
พื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

65. อุดหนุนสาหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

2,500,000.00

66. อุดหนุนส่วนราชการโครงการ ขยายเขตประปาศูนย์
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ให้กับสานักงานการประปา การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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67. อุดหนุนส่วนราชการโครงการ ขยายเขตไฟฟูา ให้กับ
สานักงานการไฟฟูา ส่วนภูมิภาค

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง

150,000.00

68. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป

240,000.00

69. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
พื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนทั่วไป

400,000.00

70. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

600,000.00

71. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน สานักสวัสดิการสังคม
เขตอาเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลหนองพลับ

เงินอุดหนุนทั่วไป

50,000.00

72. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุงทบทวนแก้ไข
ข้อบัญญัติสาธารณสุข

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

45,000.00

ยุทธศาสตร์ท2ี่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
73. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการศูนย์บริการและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบล และเกษตรกร

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

74. โครงการแปลงเกษตร ผสมผสานโดยยึดแนวทาง
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

75. โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

210,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
76. จัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ
20 กิโลกรัม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

77. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ขุนสงคราม ม.1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

78. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

652,400.00

เงินสะสม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

514,000.00
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79. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้า ซ.จันทร์หอม
ม.1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

80. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

490,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,282,400.00

81. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เงินสะสม

303,600.00

82. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้า ม.2

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

199,000.00

83. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สัมพันธ์วงศ์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

84. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

85. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พรสวรรค์ 2 ม.4

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

86. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ ถึงซอย 1 ตอเกตุ ม.4
(ประชาคมระดับตาบล)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

1,050,000.00

เงินสะสม

760,000.00

900,000.00

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

315,600.00

87. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.3 พร้อมวาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ท่อ ม.5 บ้านหนองคร้า
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

274,900.00

88. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ปูาใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

400,400.00

89. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง
90. ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร ม.6

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

91. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก ซ.อิ่มจันทร์ ม. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
6 บ้านหนองซอ
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

461,000.00

727,900.00

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

203,000.00
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92. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการ
เดิม)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

306,000.00

93. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

175,000.00

94. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

167,000.00

95. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทองมาก ม.8

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

238,000.00

96. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สาราญรักษ์ ม.8 (ประชาคม
ระดับตาบล)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

258,000.00

97. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่แลนด์ 4 เชื่อม ซ.ไร่แลนด์ 5 ม.9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

1,050,000.00

98. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์ ม.9

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

183,000.00

99. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์ ม.9

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

316,800.00

100. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

122,000.00

101. วางท่อระบายน้า ซ.มัชวงศ์ ม.10 (ประชาคมระดับ
ตาบล)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

227,100.00

102. ซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากวัดนิโครธารามถึง
สวนสัตว์ ม.10

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

822,600.00

103. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

104. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เงินสะสม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

166,800.00

405,000.00
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105. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

106. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

445,000.00

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

474,000.00

107. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.สามพันนาม-หนองคร้า ม.12 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

747,400.00

108. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

424,700.00

109. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา 2 ม.13

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เงินสะสม

151,000.00

110. ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซ.ปาริฉัตร ม.14

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

111. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม ม.14

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

929,000.00

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

495,000.00

112. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า ซ.เจริญ ม.15 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

659,500.00

113. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศิริกิต ม.15

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

389,300.00

114. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2 ม.15

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เงินสะสม

265,000.00

115. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล ม.15

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

93,000.00

116. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายก๋วย ม.16

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง,เงินสะสม

473,900.00

117. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

92,200.00
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118. ติดตั้งไฟฟูารายทางสาธารณะ ภายในตาบลหินเหล็กไฟ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

200,000.00

119. ติดตั้งไฟฟูาไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน ม.14

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

121,000.00

120. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

121. ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้า ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
บ้านลุงสวาท) ม.2
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

657,900.00

122. เปลี่ยนหอถังแชมเปญ ซ.ร่วมพัฒนา ม.13

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

592,000.00

123. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

70,000.00

124. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

50,000.00

125. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

18,000.00

126. งานขยายเขตไฟฟูา ภายในตาบล

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

1,000,000.00

127. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟูา หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ม.2 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

128. ขยายเขตไฟฟูา ซ.ไปดี-มาดี ม.6

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

200,000.00

129. ขยายเขตไฟฟูา ซ.สุขเปล่ง ม.7

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

130. ขยายเขตไฟฟูา ซ.สาราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม ) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
ม.8
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

2,500,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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131. ขยายเขตไฟฟูา ซ.2 ม.11

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

132. ขยายเขตไฟฟูา ซ.ครัวผู้ใหญ่ ม.12

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

133. ขยายเขตไฟฟูา ซ.โชคพัฒนา ม.13

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

134. ขยายเขตไฟฟูา ซ.หนองตาแววจนสุดซอย ม.16

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

250,000.00

135. ขยายเขตประปาภูมิภาค พร้อมแรงดันน้า ซ.ตาลเดี่ยว ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
บน ม.7
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

800,000.00

136. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเปี่ยม ม.1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

403,600.00

137. โครงการปรุบปรุงถนนลาดยาง ซ.หน้าวัดนิโครธาราม- ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สวนสัตว์ ม.10
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

822,600.00

138. โครงการขยายเขตไฟฟูา ซ.ไปดี-มาดี ม.6

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

139. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า ซ.เลียบบายบาส ม.4

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

140. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า ซ.12 ถึงหน้าวัดหนอง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
คร้า
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

141. โครงการขยายเขตไฟฟูา ซ.ร่มเย็นม.16

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

142. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.เจริญ ม.15

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

143. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสง
อรุณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

659,500.00

เงินสะสม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

176,000.00
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144. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
หมู่11 บ้านตอเกตุ
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

เงินสะสม

163,600.00

ยุทธศาสตร์ท4ี่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
145. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

230,000.00

146. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการ
สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ สานักงานปลัด อบต.
(สานักปลัด)

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

147. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต.หินเหล็กไฟ สา
มาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

1,500,000.00

148. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

130,000.00

149. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดที่ดิน

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

100,000.00

150. โครงการแผนปฎิบัติการปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

151. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

152. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

153. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

154. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

120,000.00

155. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

156. จัดซื้อบ้านงานครัว (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00

157. ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

158. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (สานักปลัด)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00

159. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (งานปูองกัน)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

220,000.00

160. โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ปูองกัน สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 3 อัตรา
สานักงานปลัด อบต.

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

329,400.00
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161. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งานปูองกันฯ)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

162. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (งานปูองกันฯ)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

25,000.00

163. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานปูองกันฯ)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

164. จัดซื้อวัสดุเชื้องเพลิงและ หล่อลื่น (งานปูองกัน)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

165. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานปูองกันฯ)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

166. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานปูองกันฯ)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

167. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานปูองกันฯ)

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

168. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

169. บารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

170. บารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00

171. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กองคลัง)

ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

172. โครงการค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม(กองคลัง) ส่วนการคลัง, กองคลัง, สานักคลัง

20,000.00
รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

173. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

70,000.00

174. ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

70,000.00

175. ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

250,000.00

176. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

324,000.00

177. จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

80,000.00

178. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง

50,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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179. โครงการค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สานักช่าง, สานัก
การช่าง
180. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของกองส่งเสริม
การเกษตร

20,000.00

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

181. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน ส่วนส่งเสริมการเกษตร
5,000 บาท

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

182. บารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกอง
ส่งเสริมการเกษตร (ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

183. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

184. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

185. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

186. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

187. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

188. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

189. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00

190. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

191. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

192. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

5,000.00

193. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองเกษตร)

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

194. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

195. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ( กอง
สวัสดิการฯ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

84,000.00

196. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

197. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสวัสดิการฯ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

40,000.00

198. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

199. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

200. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสวัสดิการฯ)

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

201. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
(กองสวัสดิการฯ)
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

202. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม,
สานักสวัสดิการสังคม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

40,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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203. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

204. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาฯ)

รายได้จัดเก็บเอง

5,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

205. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตาแหน่ง นักการภาร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
โรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

108,000.00

206. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตาแหน่ง นักการภาร ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
โรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

108,000.00

207. จัดซิ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

208. ค่าบารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

209. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

40,000.00

210. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

211. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

212. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

213. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

214. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

215. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษาฯ)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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216. ค่าน้าประปา (ค่าสาธารณูปโภค)

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

217. ค่าบริการสื่อสารและโทรคม นาคม (ค่าสาธารณูปโภค) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริม
(กองการศึกษาฯ)
การศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สานักการศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

218. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

219. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสาธารณสุขฯ)

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

220. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ (กองสาธารณสุข ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
ฯ)
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานักสาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

221. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

3,000.00

222. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

750,000.00

223. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

224. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

3,000.00

225. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

12,000.00

226. ติดตั้งผ้าม่าน/มู่ลี่

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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227. จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

3,000.00

228. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

12,000.00

229. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

230. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ ) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

72,000.00

231. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

790,000.00

232. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

250,000.00

233. ก่อสร้างอาคารจอดรถ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

250,000.00

234. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

5,000.00

235. บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
ได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงิน สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
เกินกว่า 5,000 บาท) ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

236. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
งานได้ตามปกติ งานได้ปกติ(รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
ตามปกติที่มี วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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237. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ)

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

40,000.00

238. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลากรขององค์การ
บริหาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

239. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
สานักงานปลัด อบต.

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

240. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
สานักงานปลัด อบต.
องค์การบริหาร ส่วนตาบล ผู้นาชุมชน และบุคลากรองค์การ
บริหาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
241. โครงการบ้านน่าอยู่ ลดภาวะ โลกร้อน

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

242. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ขยะ
ครัวเรือน

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

243. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้า อุปโภคบริโภค

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

244. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการบริหารจัดการ
และ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

245. โครงการส่งเสริมความรู้ ลดใช้ และร่วมใจประหยัด
พลังงาน

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00

246. โครงการชุมชนสีเขียว คาร์บอนต่า

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

247. โครงการฝึกอบรมการจัดการ คุณภาพน้าเสีย

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00
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248. โครงการทาน้าหมักชีวภาพ จากเศษอาหารในครัวเรือน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
และสถานประกอบการ
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

249. โครงการจ้างเหมาบริการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

60,000.00

250. โครงการจังหวัดสะอาด

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

251. โครงการทาน้าหมักชีวภาพ จากเศษอาหารในครัวเรือน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วน
และสถานประกอบการ
สาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สานัก
สาธารณสุข

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

ยุทธศาสตร์ท6ี่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
252. โครงการประชาสัมพันธ์ งานปูองกันฯ

สานักปลัด อบจ., สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

รวม 67,646,100.00

ข้อมูล ณ 31/03/2561
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โครงการที่ลงนามในสัญญา
วันที่เริ่มสัญญา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
(วัน)

1. โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชน
1 11/2561
และจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน( พ.ศ.2561-2564)

22/01/2561

15

33,072.00

2. โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตร - ทาเสื้อยืดผ้าปาติก

26/01/2561

3

20,000.00

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร
1 4/2561
ขนมไทยเพื่อการค้า

11/11/2560

3

19,800.00

4. โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม
หลักสูตร การทากรอบรูปโครงลอย

1 8/2561

16/01/2561

3

20,000.00

5. โครงการดาเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ ในตาบลหินเหล็กไฟ

1 9/2561

16/01/2561

266

78,900.00

2 9/2561

16/01/2561

2800

2,800.00

6. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้าง
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
การเกษตร
ภาพ (เบี้ยความพิการ)

01/10/2560

31

204,000.00

2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

01/11/2560

30

207,200.00

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

01/12/2560

31

207,200.00

4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

01/01/2561

31

215,200.00

5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

01/02/2561

28

214,400.00

6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

01/03/2561

31

218,400.00

7. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
1 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
สัญญาเลขที่ 01/2561
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

01/11/2560

30

158,946.48

2 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สัญญาเลขที่ 01/2561

01/12/2560

31

137,271.96

01/01/2561

31

144,496.80

ชื่อโครงการ

คู่สัญญา

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม

1 12/2561

3 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สัญญาเลขที่ 01/2561
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8. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กใน
1 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็ก
สัญญาเลขที่ 02/2561
ไฟ 6 แห่ง

01/11/2560

30

39,374.72

2 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สัญญาเลขที่ 02/2561

01/12/2560

31

34,005.44

3 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน จากัด
สัญญาเลขที่ 02/2561

01/01/2561

31

35,795.20

20/02/2561

3

1,750.00

2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2561 นางจรรยา
มูลมงคล

22/02/2561

2

1,200.00

11. จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้าครู ในศูนย์ 1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2561 นายพรชัย
พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน
ตัง้ จินดารัตน์

23/02/2561

1

1,900.00

12. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสาคัญ
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
กระบวน การเรียนรู้

1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561 นายชลิต
ฉิ่งเล็ก

12/03/2561

1

2,750.00

13. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

1 10/2561

20/10/2560

3

1,000.00

14. โครงการเฉลิมพระเกียรติ

1 1/2561

17/10/2560

3

36,900.00

2 6/2561

20/10/2560

7

162,900.00

08/02/2561

5

89,579.00

2 ร้านหนึ่งทาปูาย / ใบสั่งจ้าง 4 /2561

08/02/2561

5

600.00

3 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา / ใบสั่ง
ซื้อ 6/2561

12/02/2561

30

1,000.00

4 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา / ใบสั่ง
จ้าง 5/2561

12/02/2561

30

2,250.00

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ในตาบลหินเหล็กไฟ

02/10/2560

364

400,000.00

9. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความ
1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561 นายชลิต
พร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.
ฉิง่ เล็ก
หินเหล็กไฟ

15. โครงการปูองกันและควบคุม โรคพิษสุนัข
1 บจก.พาราวินสัน / ใบสั่งซื้อ 5/2561
ในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ

16. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
17. จัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป ชนิดถุงบลู
มิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม

1 2/2561

10/10/2560

7

199,955.00

18. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จากัด /
15/2561

24/02/2561

30

330,000.00

10/03/2561

30

469,000.00

19/12/2560

45

1,785,000.00

19. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้า 1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหินคอนกรีต
ซ.จันทร์หอม ม.1
2008 / 38/2561
20. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึง
หนองเหียงล่าง ม.1

1 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011
จากัด / 4/2561
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21. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหินคอนกรีต
2008 - 8/2561

01/02/2561

30

303,000.00

22. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้า
ม.2

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 28/2561

10/03/2561

30

190,000.00

23. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด / 17/2561

28/02/2561

30

495,000.00

2 ห้างหุ้นส่วนจากัด สิงหกุล คอน
สตรัคชั่น /26/2561

10/03/2561

30

263,000.00

24. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ ถึงซอย 1 1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับตาบล)
จากัด / 27/2561

10/03/2561

30

300,000.00

25. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ปูาใบ (ต่อจาก
โครงการเดิม) ม.5

1 หจก.จุลพงษ์การโยธา / 5/2561

26/12/2560

30

398,000.00

26. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจาก
โครงการเดิม) ม.5

1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด / 19/2561

08/03/2561

30

439,000.00

27. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 บ้านหนองซอ
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด / 21/2561

08/03/2561

30

175,000.00

28. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อ 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
จากโครงการเดิม)
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด / 20/2561

09/03/2561

30

291,000.00

29. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 29/2561

09/03/2561

30

167,000.00

30. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 30/2561

10/03/2561

30

162,000.00

31. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทองมาก ม.8

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 31/2561

10/03/2561

30

233,000.00

32. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สาราญรักษ์ ม.8 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
(ประชาคมระดับตาบล)
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด / 22/2561

08/03/2561

30

248,000.00

33. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์ ม.9

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด /32/2561

10/03/2561

30

175,000.00

34. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์ ม.9

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 33/2561

10/03/2561

30

303,000.00

35. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 34/2561

10/03/2561

30

118,000.00

01/02/2561

30

166,000.00

29/12/2560

30

393,000.00

09/12/2560

30

435,000.00

36. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโคร 1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหินคอนกรีต
ธาราม ม.10
2008
37. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด จุลพงษ์การโยธา /
6/2561

1 บริษัท ไอเดีย วิวัฒน์ จากัด /
38. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการ
02/2561
เดิม) ม.11
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39. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสาม 1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์
พันนาม ม.12
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด / 24/2561

09/03/2561

30

452,000.00

40. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 35/2561

10/03/2561

30

405,000.00

41. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา 2 ม.13

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จากัด /
13/2561

01/02/2561

30

148,000.00

42. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม ม.14

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 36/2561

10/03/2561

30

477,000.00

01/02/2561

30

265,000.00

43. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จากัด /
2 ม.15
12/2561
44. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล ม.15

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์
จากัด / 37/2561

10/03/2561

30

88,000.00

45. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายก๋วย ม.16

1 บริษัท ดีซี ร่วมพัฒนา จากัด /
25/2561

09/03/2561

30

451,000.00

46. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16

1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ /
3/2561

16/12/2560

30

90,000.00

47. ติดตั้งไฟฟูาไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน
1 นายโสภณ โฉมงาม / 7/2561
ม.14

05/01/2561

30

113,200.00

48. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

1 5-2561

20/03/2561

7

21,750.00

49. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

1 6-2561

20/03/2561

7

3,490.00

50. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเปี่ยม 1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ /
ม.1
3/2561

16/12/2560

30

402,000.00

51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหินคอนกรีต
เหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 2008 - 9/2561

01/02/2561

30

176,000.00

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก แยกซอย4 หมู1่ 1 บ้านตอเกตุ

01/02/2561

30

163,000.00

1-

02/10/2560

123

20,064.00

54. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ
ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการ
1ประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(สานักปลัด)

01/10/2560

151

47,000.00

55. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่น
1 4/2561
หรือคณะอนุกรรมการ

12/10/2560

1

1,600.00

2 13/2561

19/12/2560

1

1,375.00

3 20/2561

18/01/2561

1

5,925.00

4 21/2561

19/01/2561

3

3,675.00

5 24/2561

02/02/2561

3

1,200.00

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จากัด /
11/2561

ยุทธศาสตร์ท4ี่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
53. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ
(สานักปลัด)
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6 28/2561

15/02/2561

1

1,325.00

7 33/2561

27/02/2561

1

1,950.00

8 34/2561

28/02/2561

3

4,800.00

9 35/2561

02/03/2561

3

4,800.00

10

31/10/2560

0

10,400.00

20

15/01/2561

0

52,800.00

1 1/2561

02/10/2560

91

2,018.00

2 9/2561

12/03/2561

3

38,945.00

58. จัดซื้อบ้านงานครัว (สานักปลัด)

1 6/2561

26/01/2561

5

29,526.00

59. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์
(สานักปลัด)

1 11/2561

16/11/2560

1

6,485.81

2 23/2561

01/02/2561

1

9,018.44

3 27/2561

08/02/2561

1

6,528.07

4 30/2561

20/02/2561

1

2,264.12

5 31/2561

23/02/2561

3

2,550.00

60. โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561
จานวน 3 อัตรา

03/10/2560

363

107,129.00

2 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 2/2561

03/10/2560

363

107,129.00

3 ข้อตกลบงจ้างเลขที่ 3/2561

03/10/2560

363

107,129.00

61. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งาน
ปูองกันฯ)

1 8/2561

12/03/2561

1

7,000.00

62. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กองคลัง)

1 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

02/10/2560

30

4,000.00

2 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

01/11/2560

30

4,000.00

3 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่ CNTR0056/61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด

01/12/2560

31

4,000.00

1 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด

02/10/2560

30

1,284.00

2 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด

01/11/2560

30

1,284.00

3 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด

01/12/2560

31

1,284.00

4 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด

01/01/2561

31

1,284.00

56. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด
และสร้างหมุดที่ดิน
57. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

63. โครงการค่าบริการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม(กองคลัง)
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5 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด

01/02/2561

28

1,284.00

64. ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน
รถยนต์ส่วนกลาง

1 3-2561

14/11/2560

3

4,900.00

65. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง)

1 1-2561

03/10/2560

180

53,419.00

66. จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
(กองช่าง)

1 1-2561

03/10/2560

360

80,000.00

03/11/2560

30

11,800.00

01/02/2561

30

6,000.00

68. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่มี
1 ใบสั่งจ้าง1/2561
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

12/10/2560

3

1,250.00

69. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) 1 ใบสั่งจ้าง3/2561 นายชลิต ฉิ่งเล็ก

05/02/2561

3

600.00

2 บันทึกข้อตกลง(เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร) 2/2561 บริษัท ริโก้ (ประเทศ
ไทย) จากัด

01/12/2560

304

24,000.00

70. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร)

1 ใบสั่งซื้อ 2/2561

23/11/2560

3

13,050.00

71. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร)

1 ใบสั่งซื้อ3/2561 นายยุทธนา พุดเทศ

09/01/2561

3

4,900.00

2 ใบสั่งซื้อ 5/2561 นายยุทธนา พุด
เทศ

30/01/2561

3

4,900.00

1 บันทึกตกลงซื้อขาย 1/2561

02/10/2560

364

60,000.00

73. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กอง
1 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
เกษตร)

01/10/2561

365

7,575.60

74. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กอง
1สวัสดิการฯ)

02/10/2560

150

41,588.00

75. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ( กองสวัสดิการฯ)

1-

02/10/2560

150

18,879.00

76. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
สวัสดิการฯ)

1 1/2561

01/03/2561

3

2,900.00

77. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสวัสดิการฯ)

1 7/2561

01/01/2561

12792

12,792.00

78. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ)

1 2/2561

01/01/2561

365

100,000.00

19/01/2561

3

3,720.00

19/01/2561

3

8,224.85

81. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (กอง
1สวัสดิการฯ)

02/10/2560

150

9,630.00

82. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กอง
1 นางจาลอง ยิ้มลละมัย
การศึกษาฯ)

09/01/2561

30

11,900.00

67. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของ 1 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา และ
กองส่งเสริม การเกษตร
นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล
2 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา

72. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองเกษตร)

79. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) 1 10/2561
80. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่
เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ)

1 10/2561
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2 นางสาวุติภรณ์ เหมือนอ่วม

09/01/2561

30

11,900.00

3 นางสาวชุติภรณ์ เหมือนอ่วม

13/03/2561

1

1,840.00

4 นางจาลอง ยิ้มละมัย

13/03/2561

1

240.00

5 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

25/01/2561

0

6,000.00

6 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

14/02/2561

0

2,500.00

7 นางพรรณทิพา อรุณรักษ์

13/03/2561

0

12,900.00

8 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

13/03/2561

0

1,680.00

83. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตาแหน่ง
1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561 นาย
นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรีชา โมใหญ่
อนุบาลหัวหิน

02/10/2560

365

107,419.00

84. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตาแหน่ง
นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน 1 2/2561
หนองซอ

04/01/2561

90

26,129.00

1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

30/10/2560

3

2,950.00

2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

22/01/2561

3

5,270.00

1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

30/10/2560

3

1,950.00

2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

07/11/2560

3

2,900.00

3 ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561 บริษัท
ไทยธนา ประจวบฯ

08/11/2560

3

4,107.73

4 ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

15/11/2560

3

2,400.00

5 ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561 อู่ช่างโม่ง

15/11/2560

3

3,260.00

6 ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

29/11/2560

3

1,250.00

7 ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

29/11/2560

3

3,300.00

8 ใบสั่งจ้างเลขที่10/2561ร้านหัวหิน

06/12/2560

3

2,900.00

9 ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561 ร้านหัวหิน
ดอทคอม

14/12/2560

5

950.00

10 ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2561 ร้าน
เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์

18/12/2560

5

7,600.00

11 ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2561 ร้านหัว
หินดอทคอม

19/02/2561

3

850.00

12 ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2561 อู่ช่างโม่ง

21/02/2561

3

1,720.00

85. จัดซิ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)

86. ค่าบารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
(กองการศึกษาฯ)
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13 ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2561 ร้านหัว
หินดอทคอม

05/03/2561

3

450.00

14 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2561 ร้านหัว
หินดอทคอม

07/03/2561

1

2,800.00

1 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561
ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊งถาวรการ

01/10/2560

31

5,840.00

2 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561
ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊งถาวรการ

01/11/2560

30

3,340.00

3 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561
ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊งถาวรการ

01/12/2560

31

3,070.00

4 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561
ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊งถาวรการ

01/01/2561

31

2,100.00

5 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 1/2561
ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊งถาวรการ

01/02/2561

28

2,500.00

1 เลขที่ใบสั่งซื้อ 1/2561 นางสาวนิภา
ฉิมโหมด

01/11/2560

334

8,658.00

2 เลขที่ใบสั่งซื้อ 3/2561

29/11/2560

3

9,695.00

3 เลขที่ใบสั่งซื้อ 4/2561 ร้านเพชรบุรี
ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

06/12/2560

3

2,800.00

4 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

03/01/2561

3

2,750.00

5 เลขที่ใบสั่งซื้อ 5/2561 ร้านเพชรบุรี
ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

22/12/2560

5

3,650.00

89. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)

1 ร้านรุ่งรัตน์โลหะภัณฑ์

22/01/2561

3

4,721.00

90. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง
การศึกษาฯ)

1 ร้านสาเพ็งหัวหิน

29/01/2561

1

5,000.00

91. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง
การศึกษาฯ)

1 นายชลิต ฉิ่งเล็ก เลขที่ใบสั่งจ้าง
14/2561

14/02/2561

3

4,500.00

2 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ เลขที่ใบสั่ง
จ้าง 13/2561

08/01/2561

3

200.00

1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

01/09/2560

30

214.00

2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณ
บุรี

01/10/2560

31

326.35

3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

01/11/2560

30

470.80

4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

01/12/2560

31

1,056.09

5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

01/01/2561

31

245.03

6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

01/02/2561

28

214.00

7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

01/03/2561

31

245.03

87. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กอง
การศึกษาฯ)

88. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษาฯ)

92. ค่าน้าประปา (ค่าสาธารณูปโภค)
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93. ค่าบริการสื่อสารและโทรคม นาคม (ค่า
1 กสท.โทรคมานาคม จากัด
สาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ)

01/09/2560

30

1,605.00

2 กสท.โทรคมานาคม จากัด

01/10/2560

31

1,605.00

3 กสท.โทรคมานาคม จากัด

01/11/2560

30

1,605.00

4 กสท.โทรคมานาคม จากัด

01/12/2560

31

1,605.00

5 กสท.โทรคมานาคม จากัด

01/01/2561

31

1,605.00

6 กสท.โทรคมานาคม จากัด

01/02/2561

28

1,605.00

94. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กอง
1 นางสาวกษิรา โพรามาต
สาธารณสุขฯ)

25/04/2561

5

12,900.00

95. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสาธารณสุขฯ) 1 4/2561

16/01/2561

3

26,306.00

96. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

1 เทศบาลตาบลปราณบุรี

02/10/2560

31

87,934.00

2 เทศบาลตาบลปราณบุรี

01/11/2560

30

80,679.20

3 เทศบาลตาบลปราณบุรี

01/12/2560

31

62,389.60

4 เทศบาลตาบลปราณบุรี

03/01/2561

31

68,566.40

5 เทศบาลตาบลปราณบุรี

01/02/2561

28

65,696.40

6 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข

01/11/2560

30

9,000.00

7 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข

04/12/2560

31

9,000.00

8 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข

03/01/2561

31

9,000.00

9 5/2561 นางสาวจันทร์จิรา เกตุสุข

01/02/2561

28

9,000.00

1 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

01/10/2560

31

220.42

2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

01/11/2560

30

254.66

3 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

04/12/2560

31

241.82

4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

01/01/2561

31

246.10

1 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

02/10/2560

31

738.30

2 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

01/11/2560

30

738.30

3 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

01/12/2560

31

738.30

01/01/2561

31

738.30

1 1/2561

23/11/2560

3

50,900.00

2 2/2561

20/12/2560

3

16,400.00

1 2/2561

02/10/2560

31

85,120.00

2 3/2561

01/11/2560

30

85,430.00

97. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ)

98. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ)

4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
99. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
สาธารณสุขฯ )
100. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กอง
สาธารณสุขฯ)
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3 4/2561

04/12/2560

31

73,950.00

4 5/2561

03/01/2561

31

82,580.00

5 6/2561

01/02/2561

28

74,240.00

101. บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า
1 3/2561
5,000 บาท) ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
บาท)

23/11/2560

7

7,424.20

2 6/2561

21/12/2560

3

14,200.00

3 9/2561

20/02/2561

3

7,670.00

4 10/2561

22/02/2561

5

22,205.00

5 11/2561

13/03/2561

3

73,350.00

29/01/2561

0

25,560.00

2 5/2561

20/12/2560

3

1,442.00

3 15/2561

20/12/2560

3

600.00

103. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน 1 36/2561
ตาบล ผู้นาชุมชน และบุคลากรองค์การ
บริหาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

05/03/2561

1

4,250.00

2 7/2561

05/03/2561

1

1,750.00

3 37/2561

05/03/2561

1

856.00

102. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรของ
1 B00060/61
องค์การบริหาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

รวม

16,427,977.52
ข้อมูล ณ 31/03/2561
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โครงการที่เบิกจ่าย
ชื่อโครงการ

เปอร์เซ็นต์
การดาเนินการ

ชื่อคู่สัญญา

ระยะเวลา
การดาเนินการ
(วัน)

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม
1. โครงการประชาคมปรับปรุง แผน
ชุมชนและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน( พ.ศ.
2561-2564)

100

1 11/2561

15

33,072.00

33,072.00

2. โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตร - ทาเสื้อยืดผ้าปา
ติก

100

1 12/2561

3

20,000.00

20,000.00

3. โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม
หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า

100

1 4/2561

3

19,800.00

19,800.00

4. โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม
หลักสูตร การทากรอบรูปโครงลอย

100

1 8/2561

3

20,000.00

20,000.00

5. โครงการดาเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ ในตาบลหินเหล็ก
ไฟ

44

1 9/2561

266

78,900.00

33,900.00

2 9/2561

2800

2,800.00

2,800.00

6. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้าง
สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ

100

ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)

7. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

100

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

31

204,000.00

204,000.00

2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

30

207,200.00

207,200.00

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

31

207,200.00

207,200.00

4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

31

215,200.00

215,200.00

5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

28

214,400.00

214,400.00

6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

31

218,400.00

218,400.00

1 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน
จากัด สัญญาเลขที่ 01/2561

30

158,946.48

158,946.48

2 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน
จากัด สัญญาเลขที่ 01/2561

31

137,271.96

137,271.96

3 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน
จากัด สัญญาเลขที่ 01/2561

31

144,496.80

144,496.80
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8. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด
อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง

9. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนา
ความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนา สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ

100

100

1 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน
จากัด สัญญาเลขที่ 02/2561

30

39,374.72

39,374.72

2 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน
จากัด สัญญาเลขที่ 02/2561

31

34,005.44

34,005.44

3 สหกรณ์โคนมกาแพงแสน
จากัด สัญญาเลขที่ 02/2561

31

35,795.20

35,795.20

1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561
นายชลิต ฉิ่งเล็ก

3

1,750.00

1,750.00

2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2561
นางจรรยา มูลมงคล

2

1,200.00

1,200.00

11. จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้าครู
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน

100

1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2561
นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์

1

1,900.00

1,900.00

12. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ความสาคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้

100

1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2561
นายชลิต ฉิ่งเล็ก

1

2,750.00

2,750.00

13. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

100

1 10/2561

3

1,000.00

1,000.00

14. โครงการเฉลิมพระเกียรติ

100

1 1/2561

3

36,900.00

36,900.00

2 6/2561

7

162,900.00

162,900.00

1 บจก.พาราวินสัน / ใบสั่งซื้อ
5/2561

5

89,579.00

89,579.00

2 ร้านหนึ่งทาปูาย / ใบสั่งจ้าง
4 /2561

5

600.00

600.00

3 นางสาวอนุลักษณ์ ทอง
โสภา / ใบสั่งซื้อ 6/2561

30

1,000.00

1,000.00

4 นางสาวอนุลักษณ์ ทอง
โสภา / ใบสั่งจ้าง 5/2561

30

2,250.00

2,250.00

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใน
ตาบลหินเหล็กไฟ

364

400,000.00

400,000.00

1 2/2561

7

199,955.00

199,955.00

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์
จากัด / 15/2561

30

330,000.00

0.00

30

469,000.00

0.00

15. โครงการปูองกันและควบคุม โรค
พิษสุนัขในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ

16. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่
ตาบลหินเหล็กไฟ

100

100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
17. จัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป ชนิด
ถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม

100

18. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1

0

19. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายน้า ซ.จันทร์หอม ม.1

0

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหิน
คอนกรีต 2008 / 38/2561
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100

1 บริษัท พี เอส ดี คอน
สตรัคชั่น 2011 จากัด /
4/2561

45

1,785,000.00

1,785,000.00

21. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2

100

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหิน
คอนกรีต 2008 - 8/2561

30

303,000.00

303,000.00

22. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดด
สวนน้า ม.2

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 28/2561

30

190,000.00

0.00

23. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนก
น้อย ม.3

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด / 17/2561

30

495,000.00

0.00

2 ห้างหุ้นส่วนจากัด สิงหกุล
คอนสตรัคชั่น /26/2561

30

263,000.00

0.00

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 27/2561

30

300,000.00

0.00

20. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญ
ถึงหนองเหียงล่าง ม.1

24. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ
ถึงซอย 1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคม
ระดับตาบล)

0

25. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ปูาใบ (ต่อ
จากโครงการเดิม) ม.5

100

1 หจก.จุลพงษ์การโยธา /
5/2561

30

398,000.00

398,000.00

0

1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด / 19/2561

30

439,000.00

0.00

0

1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด / 21/2561

30

175,000.00

0.00

28. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.
6 (ต่อจากโครงการเดิม)

0

1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด / 20/2561

30

291,000.00

0.00

29. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 29/2561

30

167,000.00

0.00

30. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2
ม.7

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 30/2561

30

162,000.00

0.00

31. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทอง
มาก ม.8

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 31/2561

30

233,000.00

0.00

0

1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด / 22/2561

30

248,000.00

0.00

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด /32/2561

30

175,000.00

0.00

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 33/2561

30

303,000.00

0.00

26. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข
(ต่อจากโครงการเดิม) ม.5
27. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีต
เสริมเหล็ก ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 บ้าน
หนองซอ

32. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สาราญ
รักษ์ ม.8 (ประชาคมระดับตาบล)
33. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์
ม.9
34. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์
ม.9
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35. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 34/2561

30

118,000.00

0.00

36. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์
วัดนิโครธาราม ม.10

100

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหิน
คอนกรีต 2008

30

166,000.00

166,000.00

37. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11

100

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด จุลพงษ์
การโยธา / 6/2561

30

393,000.00

393,000.00

38. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจาก
โครงการเดิม) ม.11

100

1 บริษัท ไอเดีย วิวัฒน์ จากัด
/ 02/2561

30

435,000.00

435,000.00

30

452,000.00

0.00

39. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อย
วัดสามพันนาม ม.12

0

1 บริษัท ซีเอสซี เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด / 24/2561

40. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.
13

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 35/2561

30

405,000.00

0.00

41. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา
2 ม.13

0

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์
จากัด / 13/2561

30

148,000.00

0.00

42. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม
ม.14

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 36/2561

30

477,000.00

0.00

43. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัด
หนองขอน 2 ม.15

0

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์
จากัด / 12/2561

30

265,000.00

0.00

44. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล
ม.15

0

1 บริษัท พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ จากัด / 37/2561

30

88,000.00

0.00

45. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้าน
ยายก๋วย ม.16

0

1 บริษัท ดีซี ร่วมพัฒนา
จากัด / 25/2561

30

451,000.00

0.00

46. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.
16

0

1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ / 3/2561

30

90,000.00

0.00

47. ติดตั้งไฟฟูาไหล่ทางสาธารณะ ใน
หมู่บ้าน ม.14

100

1 นายโสภณ โฉมงาม /
7/2561

30

113,200.00

113,200.00

48. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

100

1 5-2561

7

21,750.00

21,750.00

49. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

100

1 6-2561

7

3,490.00

3,490.00

50. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.
เต็มเปี่ยม ม.1

0

1 บจก.พี.พี.เอส.เบสท์ เอ็น
เตอร์ไพร์ / 3/2561

30

402,000.00

0.00

51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ที่ 4
บ้านหนองตะเภา

0

1 ห้างหุ้นส่วนจากัด หัวหิน
คอนกรีต 2008 - 9/2561

30

176,000.00

0.00

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก แยกซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ

100

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์
จากัด / 11/2561

30

163,000.00

163,000.00

123

20,064.00

20,064.00

ยุทธศาสตร์ท4ี่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
53. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ (สานักปลัด)

100

1-
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54. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทาง
วิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการ
ฯลฯ(สานักปลัด)

100

1-

55. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ

100

56. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด
และสร้างหมุดที่ดิน
57. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

100

100

151

47,000.00

47,000.00

1 4/2561

1

1,600.00

1,600.00

2 13/2561

1

1,375.00

1,375.00

3 20/2561

1

5,925.00

5,925.00

4 21/2561

3

3,675.00

3,675.00

5 24/2561

3

1,200.00

1,200.00

6 28/2561

1

1,325.00

1,325.00

7 33/2561

1

1,950.00

1,950.00

8 34/2561

3

4,800.00

4,800.00

9 35/2561

3

4,800.00

4,800.00

10

0

10,400.00

10,400.00

20

0

52,800.00

52,800.00

1 1/2561

91

2,018.00

2,018.00

2 9/2561

3

38,945.00

38,945.00

58. จัดซื้อบ้านงานครัว (สานักปลัด)

100

1 6/2561

5

29,526.00

29,526.00

59. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ (สานักปลัด)

100

1 11/2561

1

6,485.81

6,485.81

2 23/2561

1

9,018.44

9,018.44

3 27/2561

1

6,528.07

6,528.07

4 30/2561

1

2,264.12

2,264.12

5 31/2561

3

2,550.00

2,550.00

60. โครงการจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย จานวน 3 อัตรา

61. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(งานปูองกันฯ)
62. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กอง
คลัง)

41

1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561

363

107,129.00

44,129.00

2 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 2/2561

363

107,129.00

44,129.00

3 ข้อตกลบงจ้างเลขที่
3/2561

363

107,129.00

44,129.00

100

1 8/2561

1

7,000.00

7,000.00

100

1 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่
CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้
(ประเทศไทย) จากัด

30

4,000.00

4,000.00
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63. โครงการค่าบริการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม(กองคลัง)

100

2 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่
CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้
(ประเทศไทย) จากัด

30

4,000.00

4,000.00

3 บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที่
CNTR-0056/61 บริษัท ริโก้
(ประเทศไทย) จากัด

31

4,000.00

4,000.00

1 บริษัท ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต จากัด

30

1,284.00

1,284.00

2 บริษัท ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต จากัด

30

1,284.00

1,284.00

3 บริษัท ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต จากัด

31

1,284.00

1,284.00

4 บริษัท ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต จากัด

31

1,284.00

1,284.00

5 บริษัท ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต จากัด

28

1,284.00

1,284.00

64. ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง

100

1 3-2561

3

4,900.00

4,900.00

65. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง)

100

1 1-2561

180

53,419.00

53,419.00

66. จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่น (กองช่าง)

100

1 1-2561

360

80,000.00

80,000.00

67. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของกองส่งเสริม การเกษตร

100

1 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา และ
นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล

30

11,800.00

11,800.00

2 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา

30

6,000.00

6,000.00

68. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

100

1 ใบสั่งจ้าง1/2561

3

1,250.00

1,250.00

69. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง
เกษตร)

27

1 ใบสั่งจ้าง3/2561 นาย
ชวลิต ฉิ่งเล็ก

3

600.00

600.00

304

24,000.00

6,097.20

2 บันทึกข้อตกลง(เช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร) 2/2561 บริษัท
ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
70. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
เกษตร)

100

1 ใบสั่งซื้อ 2/2561

3

13,050.00

13,050.00

71. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กอง
เกษตร)

100

1 ใบสั่งซื้อ3/2561 นาย
ยุทธนา พุดเทศ

3

4,900.00

4,900.00

2 ใบสั่งซื้อ 5/2561 นาย
ยุทธนา พุดเทศ

3

4,900.00

4,900.00

364

60,000.00

14,610.00

72. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
(กองเกษตร)

24

1 บันทึกตกลงซื้อขาย
1/2561
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73. ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม (กองเกษตร)

41

1 ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม

365

7,575.60

3,156.50

74. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป
ราชการ (กองสวัสดิการฯ)

100

1-

150

41,588.00

41,588.00

75. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ( กองสวัสดิการฯ)

100

1-

150

18,879.00

18,879.00

76. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กองสวัสดิการฯ)

100

1 1/2561

3

2,900.00

2,900.00

77. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กอง
สวัสดิการฯ)

100

1 7/2561

12792

12,792.00

12,792.00

78. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(กองสวัสดิการฯ)

23

1 2/2561

365

100,000.00

23,100.00

79. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
สวัสดิการฯ)

100

1 10/2561

3

3,720.00

3,720.00

80. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ที่มี
วงเงินไม่เกินห้าพันบาท (กอง
สวัสดิการฯ)

100

1 10/2561

3

8,224.85

8,224.85

81. ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ)

100

1-

150

9,630.00

9,630.00

82. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองการศึกษาฯ)

100

1 นางจาลอง ยิ้มลละมัย

30

11,900.00

11,900.00

2 นางสาวุติภรณ์ เหมือนอ่วม

30

11,900.00

11,900.00

3 นางสาวชุติภรณ์ เหมือน
อ่วม

1

1,840.00

1,840.00

4 นางจาลอง ยิ้มละมัย

1

240.00

240.00

5 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

0

6,000.00

6,000.00

6 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

0

2,500.00

2,500.00

7 นางพรรณทิพา อรุณรักษ์

0

12,900.00

12,900.00

8 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

0

1,680.00

1,680.00

83. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป
ตาแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน

41

1 ข้อตกลงจ้างเลขที่ 1/2561
นายปรีชา โมใหญ่

365

107,419.00

44,129.00

84. โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป
ตาแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ

65

1 2/2561

90

26,129.00

17,129.00

85. จัดซิ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษาฯ)

100

1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2561 ร้าน
หัวหินดอทคอม

3

2,950.00

2,950.00

2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2561 ร้าน
หัวหินดอทคอม

3

5,270.00

5,270.00
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86. ค่าบารุงรักษา และ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ)

87. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(กองการศึกษาฯ)

100

100

1 ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

1,950.00

1,950.00

2 ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

2,900.00

2,900.00

3 ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2561
บริษัทไทยธนา ประจวบฯ

3

4,107.73

4,107.73

4 ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

2,400.00

2,400.00

5 ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2561 อู่
ช่างโม่ง

3

3,260.00

3,260.00

6 ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

1,250.00

1,250.00

7 ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

3,300.00

3,300.00

8 ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

2,900.00

2,900.00

9 ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

5

950.00

950.00

10 ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2561
ร้านเพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์

5

7,600.00

7,600.00

11 ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

850.00

850.00

12 ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2561
อู่ช่างโม่ง

3

1,720.00

1,720.00

13 ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

3

450.00

450.00

14 ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2561
ร้านหัวหินดอทคอม

1

2,800.00

2,800.00

1 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่
1/2561 ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊ง
ถาวรการ

31

5,840.00

5,840.00

2 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่
1/2561 ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊ง
ถาวรการ

30

3,340.00

3,340.00

3 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่
1/2561 ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊ง
ถาวรการ

31

3,070.00

3,070.00

4 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่
1/2561 ห้างหุ้นส่วนจากัด
ตั๊งถาวรการ

31

2,100.00

2,100.00
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88. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กอง
การศึกษาฯ)

82

5 บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่
1/2561 ห้างหุ้นส่วนจากัด ตั๊ง
ถาวรการ

28

2,500.00

2,500.00

1 เลขที่ใบสั่งซื้อ 1/2561
นางสาวนิภา ฉิมโหมด

334

8,658.00

3,861.00

2 เลขที่ใบสั่งซื้อ 3/2561

3

9,695.00

9,695.00

3 เลขที่ใบสั่งซื้อ 4/2561 ร้าน
เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์

3

2,800.00

2,800.00

4 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

3

2,750.00

2,750.00

5 เลขที่ใบสั่งซื้อ 5/2561 ร้าน
เพชรบุรีก๊อปปี้เซ็นเตอร์

5

3,650.00

3,650.00

89. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กอง
การศึกษาฯ)

100

1 ร้านรุ่งรัตน์โลหะภัณฑ์

3

4,721.00

4,721.00

90. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง
การศึกษาฯ)

100

1 ร้านสาเพ็งหัวหิน

1

5,000.00

5,000.00

91. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(กองการศึกษาฯ)

100

1 นายชลิต ฉิ่งเล็ก เลขที่ใบสั่ง
จ้าง 14/2561

3

4,500.00

4,500.00

2 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์
เลขที่ใบสั่งจ้าง 13/2561

3

200.00

200.00

1 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี

30

214.00

214.00

2 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี

31

326.35

326.35

3 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี

30

470.80

470.80

4 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี

31

1,056.09

1,056.09

5 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี

31

245.03

245.03

6 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี

28

214.00

214.00

7 การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปราณบุรี

31

245.03

245.03

1 กสท.โทรคมานาคม จากัด

30

1,605.00

1,605.00

2 กสท.โทรคมานาคม จากัด

31

1,605.00

1,605.00

3 กสท.โทรคมานาคม จากัด

30

1,605.00

1,605.00

4 กสท.โทรคมานาคม จากัด

31

1,605.00

1,605.00

92. ค่าน้าประปา (ค่าสาธารณูปโภค)

93. ค่าบริการสื่อสารและโทรคม นา
คม (ค่าสาธารณูปโภค) (กอง
การศึกษาฯ)

100

100
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5 กสท.โทรคมานาคม จากัด

31

1,605.00

1,605.00

6 กสท.โทรคมานาคม จากัด

28

1,605.00

1,605.00

94. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองสาธารณสุขฯ)

100

1 นางสาวกษิรา โพรามาต

5

12,900.00

12,900.00

95. จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กอง
สาธารณสุขฯ)

100

1 4/2561

3

26,306.00

26,306.00

96. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(กองสาธารณสุขฯ)

99

1 เทศบาลตาบลปราณบุรี

31

87,934.00

87,934.00

2 เทศบาลตาบลปราณบุรี

30

80,679.20

80,679.20

3 เทศบาลตาบลปราณบุรี

31

62,389.60

62,389.60

4 เทศบาลตาบลปราณบุรี

31

68,566.40

65,566.40

5 เทศบาลตาบลปราณบุรี

28

65,696.40

65,696.40

6 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา
เกตุสุข

30

9,000.00

9,000.00

7 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา
เกตุสุข

31

9,000.00

9,000.00

8 1/2561 นางสาวจันทร์จิรา
เกตุสุข

31

9,000.00

9,000.00

9 5/2561 นางสาวจันทร์จิรา
เกตุสุข

28

9,000.00

9,000.00

31

220.42

220.42

2 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

30

254.66

254.66

3 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

31

241.82

241.82

4 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

31

246.10

246.10

31

738.30

738.30

2 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

30

738.30

738.30

3 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

31

738.30

738.30

4 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

31

738.30

738.30

97. ค่าบริการโทรศัพท์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

98. ค่าบริการโทรศัพท์ (กอง
สาธารณสุขฯ)

100

100

1 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)

1 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
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99. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กองสาธารณสุขฯ )
100. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(กองสาธารณสุขฯ)

101. บารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
บาท) ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000
บาท)

102. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ

103. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนตาบล ผู้นา
ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

100

100

100

100

100

1 1/2561

3

50,900.00

50,900.00

2 2/2561

3

16,400.00

16,400.00

1 2/2561

31

85,120.00

85,120.00

2 3/2561

30

85,430.00

85,430.00

3 4/2561

31

73,950.00

73,950.00

4 5/2561

31

82,580.00

82,580.00

5 6/2561

28

74,240.00

74,240.00

1 3/2561

7

7,424.20

7,424.20

2 6/2561

3

14,200.00

14,200.00

3 9/2561

3

7,670.00

7,670.00

4 10/2561

5

22,205.00

22,205.00

5 11/2561

3

73,350.00

73,350.00

1 B00060/61

0

25,560.00

25,560.00

2 5/2561

3

1,442.00

1,442.00

3 15/2561

3

600.00

600.00

1 36/2561

1

4,250.00

4,250.00

2 7/2561

1

1,750.00

1,750.00

3 37/2561

1

856.00

856.00

16,427,977.52

8,657,278.62

รวม

ข้อมูล ณ 31/03/2561
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จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดาเนินงานที่กาหนดห้วงระยะเวลาใน
การดาเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านคนและสังคม
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ

จานวนโครงการที่กาหนดระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมตามแผนดาเนินงาน
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
ตามแผนดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ
ยังไม่แล้วเสร็จ
72
15
57
3
3
69
11
58
96
51
45
11
11
1
1

ทรัพย์สินของประชาชน

รวม

252

77

175

สรุป
1. ในปี 2561 อบต.หินเหล็กไฟ ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลาตามแผนการ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
คิดเป็นร้อยละ 30.55
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2. ผลการดาเนินงานตามโครงการในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564)
โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร ทาเสื้อยืดผ้าบาติก
โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า
โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัวหลักสูตร การทากรอบรูปโครงลอย
โครงการดาเนินกิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอาเภอหัวหินให้กับเทศบาลหนองพลับ
โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมหลักสูตร การทาเดคูพาจบนสิ่งของเครื่องใช้
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการดาเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้กับผู้ดูแลคนพิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองสวัสดิการฯ)

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป



40,000.00
80,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
1,689,000.00
50,000.00

33,072.00
20,000.00
19,800.00
20,000.00
36,700.00
1,266,400.00
-









20,000.00
20,000.00
100,000.00
30,000.00
600,000.00
100,000.00
72,000.00

41,588.00
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ลาดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

โครงการ
จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสวัสดิการฯ)
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพลภาพและด้อยโอกาส
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสวัสดิการฯ)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสวัสดิการฯ)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ)
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสวัสดิการฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ)
จัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ลุงเกื่อม ม.1
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้า ซ.จันทร์หอม ม.1
ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1
ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ. เต็มเปี่ยม ม.1
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้า ม.2
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3
ติดตั้งไฟฟูาไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน ม.14
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. แสงอรุณ ม.4

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป





20,000.00



20,000.00







330,000.00
469,000.00

402,000.00

190,000.00
758,000.00
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176,000.00

210,000.00
514,000.00
490,000.00
2,282,400.00
403,600.00
303,600.00
199,000.00
760,000.00
121,000.00
176,000.00

18,879.00
2,900.00
12,792.00
23,100.00
3,720.00
8,224.85
9,630.00
199,955.00
1,785,000.00
303,000.00
113,200.00
-
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ลาดับที่

โครงการ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ถาวรการ ถึง ซ.1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับตาบล)
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ปูาใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข(ต่อจากโครงการเดิม) ม.5
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อิ่มจันทร์ ม.6
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม)
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รุ่งสกุล ม.7
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. เพิ่มทองมาก ม.8
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ. สาราญรักษ์ ม.8 (ประชาคมระดับตาบล)
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. อินเตอร์ ม.9
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. วรารมย์ ,.9
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11

51

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ

52

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12

53
54

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้ งบประมาณ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ได้รับ
300,000.00

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป





315,600.00
400,400.00
461,000.00
203,000.00
306,000.00
175,000.00
167,000.00
238,000.00
258,000.00
183,000.00
316,800.00
122,000.00
166,800.00
405,000.00
445,000.00

398,000.00
166,000.00
393,000.00
435,000.00



163,600.00

163,000.00

452,000.00

474,000.00

-

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ภู่ระหงส์ ม.13

405,000.00

424,700.00

-

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. โชคพัฒนา 2 ม.13

148,000.00

151,000.00

-


439,000.00
175,000.00
291,000.00
167,000.00
162,000.00
233,000.00
248,000.00
175,000.00
303,000.00
118,000.00
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ลาดับที่

โครงการ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

55

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หม่อนไหม ม.14

477,000.00

495,000.00

-

56

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2 ม.15

265,000.00

265,000.00

-

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ทรัพย์มงคล ม.15
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. บ้านยายก๋วย ม.16
ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ขุนสงคราม ม.1
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. สัมพันธวงศ์ ม.3
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พรสวรรค์ 2 ม.4
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.3 พร้อมวางท่อ ม.5 บ้านหนองคร้า
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. สารวัตรอาธร ม.6
ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่แลนด์ 4 เชื่อม ซ. ไร่แลนด์ 5 ม.9
วางท่อระบายน้า ซ.มัชวงศ์ ม.10 (ประชาคมระดับตาบล)
ซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกจากวัดนิโครธารามถึงสวนวสัตว์ ม.10
ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ. สามพันนาม-หนองคร้า ม.12
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ซ. ปาริฉัตร ม.14
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า ซ.เจริญ ม.15
ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศิริกิต ม.15
ติดตั้งไฟฟูารายทางสาธารณะภายในตาบลหินเหล็กไฟ

88,000.00
451,000.00
90,000.00

93,000.00
473,900.00
92,200.00
652,400.00
1,050,000.00
900,000.00
274,900.00
727,900.00
1,050,000.00
227,100.00
822,600.00
747,400.00
929,000.00
659,500.00
389,300.00
200,000.00

-
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ลาดับที่
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

โครงการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท ) ม.2
เปลี่ยนหอถังแชมเปญ ซ.ร่วมพัฒนา ม.12
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง)
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( กองช่าง )
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ( กองช่าง )
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กองช่าง )
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
งานขยายเขตไฟฟูาภายในตาบล
เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟูาหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ม.2
ขายเขตไฟฟูา ซ. ไปดี-มาดี ม.6
ขายเขตไฟฟูา ซ. สุขเปล่ง ม.7
ขยายเขตไฟฟูา ซ. สาราญรักษ์ ( ต่อจากโครงการเดิม ) ม.8
ขยายเขตไฟฟูา ซ. 2 ม. 11
ขยายเขตไฟฟูา ซ. ครัว ผู้ใหญ่ ม.12

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการดาเนินการ
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

งบประมาณ
ยังไม่ได้
งบประมาณ งบประมาณ
ดาเนินการ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
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200,000.00
657,900.00
592,000.00
50,000.00
18,000.00
250,000.00
324,000.00
80,000.00
50,000.00
20,000.00
70,000.00
70,000.00
1,000,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00
2,500,000.00
200,000.00
200,000.00

21,750.00
3,490.00
4,900.00
53,419.00
80,000.00
-
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ลาดับที่
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

โครงการ
ขยายเขตไฟฟูา ซ. โชคพัฒนา ม.13
ขยายเขตไฟฟูา ซ. หนองตาแววจนสุดซอย ม.16
ขยายเขตประปาภูมิภาค พร้อมแรงดันน้า ซ. ตาลเดี่ยวบน ม.7
โครงการขายเขตไฟฟูา ซ. ไปดี-มาดี ม.6
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า ซ.เลียบบายพาส ม.4
โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่า ซ. 12 ถึงหน้าวัดหนองคร้า ม.5
โครงการขยายเขตไฟฟูา ซ. ร่มเย็น ม.16
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.หน้าวัดนิโครธาราม-สวนสัตว์ ม.10
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ. เจริญ ม.15
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนตาบล ผู้นาชุมชนและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สานักปลัด)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯลฯ (สานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดที่ดิน
โครงการแผนปฏิบัติการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการดาเนินการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ










งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป





150,000.00
250,000.00
800,000.00
80,000.00
150,000.00
150,000.00
100,000.00
822,600.00
659,500.00
200,000.00
30,000.00
100,000.00

199,800.00
27,602.00
6,856.00




230,000.00
150,000.00

20,064.00
47,000.00

1,500,000.00
130,000.00
100,000.00
30,000.00

26,650.00
63,200.00
-
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ลาดับที่
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

โครงการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)
จัดซื้อบ้านงานครัว (สานักปลัด)
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สานักปลัด)
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สานักปลัด)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สานักปลัด)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สานักปลัด)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 3 อัตรา
โครงการประชาสัมพันธ์งานปูองกัน
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานปูองกันฯ)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานปูองกัน)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(งานปูองกัน)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานปูองกันฯ)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (งานปูองกันฯ)
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานปูองกันฯ)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานปูองกันฯ)
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการดาเนินการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
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งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
300,000.00
60,000.00
30,000.00
80,000.00
120,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
70,000.00
30,000.00
329,400.00
20,000.00
50,000.00
100,000.00
300,000.00
220,000.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00

40,963.00
29,526.00
26,846.44
132,387.00
7,000.00
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ลาดับที่
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

โครงการ
บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (งานปูองกันฯ)
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองคลัง)
โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กองคลัง)
โครงการปูองกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ
โครงการควบคุมการขยายพันธ์ของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบลและเกษตรกร
โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองเกษตร)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (กองเกษตร)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท (กองเกษตร)
จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน(กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (กองเกษตร)

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการดาเนินการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการ
ดาเนินการ
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งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
100,000.00
200,000.00
25,000.00
20,000.00
30,000.00
94,000.00
50,000.00
300,000.00

12,000.00
6,420.00
93,429.00
-

50,000.00
100,000.00
30,000.00
10,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00

17,800.00
1,250.00
6,697.20
13,050.00
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ลาดับที่

โครงการ

149
150
151
152
152
153

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองเกษตร)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(กองเกษตร)
จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

154

จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง

155

อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

156
157

อุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภาให้กับสานักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปรานบุรี
อุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตไฟฟูาให้กับสานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค

158

จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ

159

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ



งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป






20,000.00
20,000.00
100,000.00
60,000.00
10,000.00
1,800,000.00

9,800.00
14,610.00
3,156.50
440,715.24



450,000.00

109,175.36



2,500,000.00

-



80,000.00

-



150,000.00

-



20,000.00

2,950.00

จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้าครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน



4,000.00

1,900.00

160

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสาคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การเรียนรู้



15,000.00

2,750.00

161

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ



200,000.00

1,000.00

162

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



1,500,000.00

-

163

โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน



100,000.00

-

164

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



20,000.00

-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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ลาดับที่

โครงการ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

165

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสาคัญทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้



15,000.00

-

166

จ้างเหมาจัดทาโต๊ะและเก้าอี้สาหรับให้เด็กรับประทานอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



20,000.00

-

167

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน



600,000.00

-

168

จ้างเหมาปูกระเบื้องห้องอาหารและห้องอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์



50,000.00

-

169

ปรับปรุงทางระบายน้าบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์



20,000.00

-

170

จ้างเหมาติดตั้งหลังคาบริเวณอ่างล้างหน้าแปรงฟันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์



50,000.00

-

171

จ้างเหมาปรับปรุงห้องล้างหน้าแปรงฟันเป็นห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์



50,000.00

-

172

ติดตั้งรั้วบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์



20,000.00

-

173

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา



2,000,000.00

-

174

ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา



95,000.00

-

175

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา



300,000.00

-

176

ติดตั้งรางน้าฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา



30,000.00

-

177

จ้างเหมาจัดสวนหย่อมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา



60,000.00

-

178

ก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า



150,000.00

-

179

จ้างเหมาตีฝูาเพดานภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ



100,000.00

-

180

ก่อสร้างรั้วและหลังคาด้านหลังอาคารเรียนพร้อมปรับพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ



300,000.00

-

181

จ้างเหมาปูกระเบื้องผนังในห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ



25,000.00

-
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ลาดับที่

โครงการ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

182

จ้างเหมาติดตั้งหลังคาบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง



80,000.00

-

183



30,000.00

-



20,000.00

-



50,000.00

-

186

โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.หินเหล็กไฟ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดู
งาน
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการเตรียมความพร้อมสาหรับเด็กปฐมวัย



15,000.00

-

187

โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม



2,000.00

-

188

โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสาคัญทางศาสนา



20,000.00

-

189

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



250,000.00

-

190

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์



20,000.00

-

191

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน



150,000.00

-

192

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนกลุ่มตาบลหินเหล็กไฟ



60,000.00

-

193

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ)



100,000.00

48,960.00

194

โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตาแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน



108,000.00

44,129.00

195

โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตาแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ



108,000.00

17,129.00

196

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)



30,000.00

8,220.00

184
185
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ลาดับที่

โครงการ

ผลการดาเนินการ
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
งบประมาณ
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

197

ค่าบารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ)



80,000.00

36,437.73

198

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษาฯ)



40,000.00

16,850.00

199

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษาฯ)



30,000.00

22,756.00

200

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)



20,000.00

4,721.00

201

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ)



20,000.00

5,000.00

202

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(กองการศึกษาฯ)



5,000.00

-

203

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษาฯ)



20,000.00

-

204

จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ)



20,000.00

-

205

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษาฯ)



300,000.00

4,700.00

206

ค่าน้าประปา



10,000.00

2,771.30

207

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ)



15,000.00

9,630.00

208

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองสาธารณสุขฯ)



50,000.00

12,900.00

209

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสาธารณสุขฯ)



50,000.00

26,306.00

210

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ)



150,000.00

398,265.60

211

ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ)



3,000.00

963.00

212

ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ)



12,000.00

2,953.20

213

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ)



72,000.00

67,300.00
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ลาดับที่

โครงการ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ
ดาเนินการ


งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

790,000.00

401,320.00

214

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ)

215

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ)



30,000.00

-

216

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขฯ)



3,000.00

-

217

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ)



15,000.00

-

218

ติดตั้งผ้าม่านมู่ลี่



50,000.00

-

219

จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ)



3,000.00

-

220

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)



12,000.00

-

221

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)



20,000.00

-

222

จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ)



250,000.00

-

223

ก่อสร้างอาคารจอดรถ



250,000.00

-

224

จัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองสาธารณสุขฯ)



5,000.00

-

225

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ)



40,000.00

-

226

150,000.00

7,424.00



80,000.00

-

228

บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ( รายจ่ายเพื่อให้ใช้งานได้ปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ( รายจ่ายเพื่อให้ใช้งานได้ปกติที่มี
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์



50,000.00

-

229

โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



300,000.00

-

227
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ลาดับที่
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

โครงการ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพปูองกันและควบคุมโรคและ
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการอาหารปลอดภัย
โครงการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการดุแลรักษาความสะอาด และศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอบรมแกนนาผู้สูงอายุ
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุงทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติสาธารณสุข
โครงการบ้านน่าอยู่ลดภาวะโลกร้อน
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมความรู้ ลดใช้ และร่วมใจประหยัดพลังงาน
โครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่า
โครงการฝึกอบรมการจัดการคุณภาพน้าเสีย
โครงการทาน้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและสถานประกอบการ
โครงการจ้างเหมาบริการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการจังหวัดสะอาด
อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตาบลหินเหล็กไฟ

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ
ดาเนินการ
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งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป



500,000.00

-


















30,000.00
30,000.00
80,000.00
20,000.00
240,000.00
45,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
80,000.00
60,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
60,000.00
50,000.00
400,000.00

400,000.00
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3.1.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ดาเนินการจริง
ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็ง
การศึกษาฯ
การเกษตร
สาธารณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

กองสวัสดิการและสังคม
กองการศึกษาฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขฯ

รวม

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

6
7
1
1

1,395,972.00
758,290.60
93,429.00
400,000.00

15

2,647,691.60

ดาเนินการจริง
ยุทธศาสตร์

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ดาเนินการจริง
ยุทธศาสตร์

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา
เคหะและชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

กองช่าง
กองช่าง

รวม

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

10
1

3,868,195.00
113,200.00

11

3,981,395.00
ดาเนินการจริง

ยุทธศาสตร์

4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน
อุตสาหกรรมและการโยธา
การเกษตร
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด
กองช่าง
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการและสังคม
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ
การสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

รวม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หน่วยงานสนับสนุน

จานวน
โครงการ

9
3
2
2
7
8
12
8
51

จานวนเงิน
(บาท)

288,707.44
23,320.00
139,387.00
133,419.00
66,363.70
120,833.85
221,304.03
1,034,857.00
2,028,192.02
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ดาเนินการจริง
ยุทธศาสตร์

5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดาเนินการจริง
ยุทธศาสตร์

6. การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ของประชาชน

รวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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3.1.2 ผลของการนาแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทอี่ งค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟเป็นหน่วยดาเนินการ (แบบ ผ.01)
ลาดับ

1

โครงการพัฒนา
โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและ
จัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
(พ.ศ.2561-2564)

วัตถุประสงค์

2

โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัว
หลักสูตร ทาเสื้อยืดผ้าบาติก

เพื่อเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการของ
หมู่บ้านและชุมชนโดยประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง

3

โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัว
หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง

4

โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัว
หลักสูตร การทากรอบรูปโครงลอย

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน คนไร้ที่พึ่ง

5

โครงการดาเนินกิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
พิการในตาบลหินเหล็กไฟ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการในตาบลหินเหล็กไฟให้มีศักยภาพ

6

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
(เบี้ยความพิการ)

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปูาหมายที่ดาเนินการ
จริง (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่ได้รับจริง

ประชาคมหมู่บ้าน

33,072.00

ประชาคมร้อยละ 60
เข้าร่วมดาเนินการ

ประชาชนได้แนวทางพัฒนานาไปสู่
การแก้ไขปัญหา

กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
คนไร้ที่พึ่ง
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
คนไร้ที่พึ่ง

20,000.00

ประชาชนร้อยละ 80
มีรายได้เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการฯ

19,800.00

ประชาชนร้อยละ 80
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
คนไร้ที่พึ่ง
ผู้พิการ

20,000.00

ประชาชนร้อยละ 80
มีรายได้เพิ่มขึ้น

36,700.00

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือร้อยละ 80

ผู้พิการที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพ

1,266,400.00

ผู้พิการร้อยละ 100
ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง มี
ความรู้ในการทาอาชีพเพิ่มมากขึ้น
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง มี
ความรู้ในการทา
อาชีพเพิ่มมากขึ้น
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไป คนไร้ที่พึ่ง มี
ความรู้ในการทาอาชีพเพิ่มมากขึ้น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการใน
ตาบลหินเหล็กไฟให้มีศักยภาพ
ช่วยเหลือผู้พิการได้มากขึ้น
ผู้พิการมีรายได้ในการดารงชีวิต

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(กองสวัสดิการฯ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างตลอดจนบุคคลอื่นที่มีคาสั่งให้
ไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ

8

จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(กองสวัสดิการฯ)

9

เพื่อใช่ในการปฏิบัติงาน

10

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กองสวัสดิการฯ)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสวัสดิการฯ)

11

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสวัสดิการฯ)

12

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ)

13

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินไม่เกินห้า
พันบาท (กองสวัสดิการฯ)

เพื่อใช้ในรถตู้ส่วนกลางยี่ห้อโตโยต้า
นข 2343
เพื่อใช้ในราชการของกองสวัสดิการและ
สังคม
เพื่อบารุงรักษาปรับปรุงและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ให้ใช้ในราชการได้

14

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองสวัสดิการฯ)

เพื่อใช่ในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

เปูาหมายที่ดาเนินการ
จริง (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างและบุคคลอื่น

41,588.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง
ค่าเช่า ค่าโฆษณา ค่าถ่าย
เอกสาร เย็บเล่ม ฯลฯ
จานวนรถตู้ 1 คัน

18,879.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

จานวนรายการวัสดุ
สานักงานที่จัดซื้อ
รถตู้ส่วนกลาง
วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
อินเตอร์เน็ต
กองสวัสดิการฯ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

2,900.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
12,792.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
23,100.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
3,720.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
8,224.85 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
9,630.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่ได้รับจริง
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างและบุคคลอื่นมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น
มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

กองสวัสดิการ

การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

กองสวัสดิการ

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ปฏิบัติราชการ
อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว
สามารถปฏิบัติงานราชการได้
ตามปกติ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองสวัสดิการ

การปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
สะดวกรวดเร็ว

กองสวัสดิการ
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กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ

ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่ดาเนินการ งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
จริง (ผลผลิตของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป
มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป
มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

มีถนนสาหรับกาคมนาคม
ทีสะดวกร้อยละ 80 ขึ้น
ไป
402,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
( ยังไม่ได้เบิกจ่าย ) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป
190,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

758,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

โครงการ)
15

จัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุ
ถุงละ 20 กิโลกรัม

เพื่อใช้สาหรับงานซ่อมแซมถนนที่ชารุด
ภายในตาบล

จานวน 1,500 ถุง และ
50 แกลลอน

199,955.00

16

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ลุงเกื่อม ม.1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 242 เมตร

330,000.00
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย)

17

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้า
ซ.จันทร์หอม ม.1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

469,000.00
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย)

18

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียง
ล่าง ม.1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร
ยาว 88 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร
ยาว 98 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,130 เมตร

19

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ. เต็มเปี่ยม ม.1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,080 เมตร

20

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 128 เมตร

21

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้า ม.2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร

22

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

ยังไม่ได้ดาเนินการ

1,785,000.00

303,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หน้า 79

ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่ดาเนินการ งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
จริง (ผลผลิตของ

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่ได้รับจริง

โครงการ)
23

ติดตั้งไฟฟูาไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน
ม.14

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ม.14

ความปลอดภัยของประชาชนใน
ชุมชน

กองช่าง

กว้าง 3 เมตร
ยาว 96.76 เมตร

113,200.00 ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยร้อยละ 80
ขึ้นไป
176,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
( ยังไม่ได้เบิกจ่าย ) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

24

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. แสงอรุณ ม.4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

25

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ถาวรการ ถึง ซ.1 ตอเกตุ
ม.4 (ประชาคมระดับตาบล)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ยาว 105.00 เมตร

758,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

26

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ปูาใบ (ต่อจากโครงการ
เดิม) ม.5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 160.00 เมตร

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

27

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข(ต่อจากโครงการ
เดิม) ม.5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 160 เมตร

มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป
439,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

28

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อิ่มจันทร์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 85.00 เมตร

175,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

29

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6
(ต่อจากโครงการเดิม)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 131.00 เมตร

291,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

30

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รุ่งสกุล ม.7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 100 .00 เมตร

167,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

398,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หน้า 80

ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่ดาเนินการ งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
จริง (ผลผลิตของ

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่ได้รับจริง

โครงการ)
31

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง ม.7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 92.00 เมตร

162,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

32

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. เพิ่มทองมาก ม.8

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 110.00 เมตร

233,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

33

ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ. สาราญรักษ์ ม.8
(ประชาคมระดับตาบล)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 105.00 เมตร

248,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

34

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. อินเตอร์ ม.9

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 70.00 เมตร

175,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

35

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. วรารมย์ ,.9

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 121.00 เมตร

303,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

36

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 58 เมตร

118,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

37

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม
ม.10

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 61.00 เมตร

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

38

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 227.00 เมตร

166,000.00 มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป
393,000.00 มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หน้า 81

ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่ดาเนินการ งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
จริง (ผลผลิตของ

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่ได้รับจริง

โครงการ)
39

ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม)
ม.11

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 140.00 เมตร

435,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

40

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยก
ซอย4 หมู่11 บ้านตอเกตุ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ยาว 70 เมตร

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร

163,000.00 มีถนนสาหรับการ
คมนาคมทีสะดวกร้อยละ
80 ขึ้นไป
452,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

41

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หนองน้อยวัดสามพันนาม
ม.12

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

42

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ภู่ระหงส์ ม.13

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 172.00 เมตร

405,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

43

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. โชคพัฒนา 2 ม.13

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 61.00 เมตร

148,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

44

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หม่อนไหม ม.14

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 137 เมตร

477,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

45

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2
ม.15

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 98 เมตร

265,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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เปูาหมายที่ดาเนินการ งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
จริง (ผลผลิตของ

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่ได้รับจริง

โครงการ)
46

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ทรัพย์มงคล ม.15

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 54 เมตร

88,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

47

ก่อสร้างถนน คสล. ซ. บ้านยายก๋วย ม.16

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร

451,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

48

ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนสาหรับ
การสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300.00 เมตร

90,000.00 มีถนนสาหรับการนาคมที
(ยังไม่ได้เบิกจ่าย) สะดวกร้อยละ 80 ขึ้นไป

ประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

49

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

เพื่อใช้งานในกองช่าง

จานวนวัสดุสานักงาน

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

เพื่อใช้งานในกองช่าง

จานวนวัสดุคอมพิวเตอร์

มีวัสดุสานักงานที่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน
คอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งาน

กองช่าง

50
51

เพื่อบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งาน
ราชการอย่างถาวรและปลอดภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

จานวน 2 คัน

ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการ
ซ่อมแซมในสามารถทางานได้
ประชาชนในตาบลได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

กองช่าง

52

ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์
ส่วนกลาง (กองช่าง)
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง)

21,750.00 การปฏิบัติงานมีสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
3,490.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
4,900.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
53,419.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

53

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( กองช่าง )

เพื่อนามาใช้งานรถยนต์ส่วนกลางของกอง
ช่าง

80,000.00

เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพ
พร้อมใช้งาน

กองช่าง

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
โฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
จานวน 2 คัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
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โครงการ)
54

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคีของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรขององค์การ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหาร ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ทางานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและพัฒนา
เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถศักยภาพใน
ศักยภาพการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของ
การทางานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบล บริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน พนักงานส่วน
ผู้นาชุมชนและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ตาบลและพนักงานจ้าง
หินเหล็กไฟ

ประชาชนทั้งในและนอก
ตาบลหินเหล็กไฟ

199,800.00

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง

57

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (สานักปลัด)

58

59

55

56

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี

สานักปลัด

27,602.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

สานักปลัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้นาชุมชน พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง

6,856.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง

20,064.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯลฯ(สานักปลัด)

เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ
ความสามารถของบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง

47,000.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ผู้นาชุมชน
พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น
ผุ้บริหาร ส อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถ

ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการ

เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

สมาชิกสภา อบต.ผุ้นา
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อบต.
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

26,650.00

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
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รับผิดชอบ
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ผลที่ได้รับจริง

โครงการ)
60
61

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุด
ที่ดิน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

62

จัดซื้อบ้านงานครัว (สานักปลัด)

63

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์
(สานักปลัด)

64

โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย จานวน 3 อัตรา
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(งานปูองกันฯ)
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ(กองคลัง)

65
66
67
68

69

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
หลักหมุดรังวัดที่ดิน ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.หินเหล็กไฟ
เพื่อใช้ในงาน อบต.หินเหล็กไฟ

ภายในตาบลหินเหล็กไฟ

63,200.00

จานวนวัสดุที่จัดซื้อ

40,963.00

จานวนวัสดุที่จัดซื้อ

29,526.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
เพื่อปฏิบัติงานราชการประจาศูนย์ปูองกันฯ

จานวนรายการที่ซ่อมแซม

26,846.44

จานวน 3 อัตรา

เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.หินเหล็กไฟ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

จานวนวัสดุที่จัดซื้อ

โครงการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(กองคลัง)
โครงการปูองกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

ค่าอินเตอร์เน็ต

ปูองกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและ
ลดจานวนสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค

ทั้งตาบลหินเหล็กไฟ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองเกษตร)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของกองส่งเสริมการเกษตร

บุคลากรกองส่งเสริม
การเกษตร

ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ

มีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน

สานักปลัด

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

132,387.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
7,000.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
12,000.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
6,420.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
93,429.00 จานวน สุนัข แมว จรจัด

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

กองส่งเสริม
การเกษตร

17,800.00

ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรในกอง
เกษตร

กองส่งเสริม
การเกษตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

การตรวจสอบแล้วเสร็จ
ร้อยละ 100
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
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ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่ดาเนินการ งบประมาณที่
ดาเนินการจริง
จริง (ผลผลิตของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

การใช้งานได้ตามปกติมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
การเกษตร
กองส่งเสริม
การเกษตร

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
9,800.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
14,610.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
3,156.50 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
440,715.24 นักเรียนร้อยละ 80 มี
สุขภาพแข็งแรง

อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร
กองส่งเสริม
การเกษตร
กองส่งเสริม
การเกษตร
กองส่งเสริม
การเกษตร
กองการศึกษาฯ

โครงการ)
70
71

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท (กองเกษตร)
จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร)

เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อจ้างเหมาบริการต่าง ๆของกอง
ส่งเสริมการเกษตรในประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

72

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองเกษตร)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

73

จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

74

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองเกษตร)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ
1.ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
2.ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ฯลฯ
จานวนรายการวัสดุ
คอมพิวเตอร์
จานวนรายการวัสดุ
การเกษตร
จานวนวัสดุเชื้อเพลิงที่จัดซื้อ

75

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(กองเกษตร)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

ค่าอินเตอร์เน็ต

76

จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์
แข็งแรง

6 แห่ง

77

จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง
จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อม
ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.
หินเหล็กไฟ

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์
แข็งแรง
เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับการเตรียมความพร้อมเหมาะสม
แห่งวัย

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ

78

1,250.00
6,697.20

13,050.00

109,175.36

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

2,950.00

เด็กเล็กร้อยละ 80
มีสุขภาพแข็งแรง
เด็กเล็กร้อยละ 80
มีความพร้อม

นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์
แข็งแรง
เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
เด็กเล็กได้รับการเตรียมความ
พร้อม
เหมาะสมแห่งวัย
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ผลที่ได้รับจริง

ครูมีความเป็นอยู่ที่ดีร้อย
ละ 80
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

โครงการ)
79

เพื่อให้มีประตูที่มีสภาพปิดมิดชิดเหมาะสม
ในการใช้งาน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจความสาคัญ
ของการศึกษาในระดับปฐมวัย

ศพด.อนุบาลหัวหิน

1,900.00

80

จ้างเหมาเปลี่ยนประตูห้องน้าครู ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความสาคัญทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวน การ
เรียนรู้

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก
ในตาบลหินเหล็กไฟที่อายุ
อยู่ในเกณฑ์

2,750.00

81

โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

ประชาชนทั้งในและนอก
ตาบลหินเหล็กไฟ

1,000.00

82

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(กองการศึกษาฯ)
โครงการจ้างเหมาคนงาน ทั่วไป ตาแหน่ง นักการ เพือ่ ทาความสะอาดให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
ภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ เล็ก

บุคลากรกองการศึกษาฯ

48,960.00

84

จัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)

เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษาฯและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จานวนวัสดุคอมพิวเตอร์

8,220.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

85

ค่าบารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
(กองการศึกษาฯ)

เพื่อบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กองการศึกษาฯ

36,437.73

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ครูมีห้องน้าใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและมีสภาพปิดมิดชิด
เด็กเล็กในระดับปฐมวัยได้รับ
ความสาคัญและผู้ปกครองมี
ความรู้
ความเข้าใจในการศึกษาปฐมวัย
ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพิ่มมากขึ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมให้บริการ
สามารถผลิตเอกสารของกอง
การศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ทรัพย์สินทางราชการบารุงและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้

86

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(กองการศึกษาฯ)

เพื่อใช้ในราชการรถยนต์ส่วนกลางของ
การศึกษาฯ

ใช้ในกองการศึกษาฯ

16,850.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

การติดต่อราชการเป็นไปด้วย
ด้วยความเรียบร้อย

83

จานวน 1 อัตรา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
17,129.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
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ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

งานกองการศึกษาและพัฒนา
เด็กเล็กได้ใช้วัสดุสานักงาน
มีวัสดุก่อสร้างในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้จากงาน
บ้านงานครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมและกอง
การศึกษาฯได้รับการจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ

กองการศึกษาฯ

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80
9,630.00 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้าใช้เพื่อ
การอุปโภคให้กับเด็กเล็ก
งานเกิดความรวดเร็วในการ
บันทึกข้อมูลทางราชการเช่น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอสาหรับ
ปฏิบัติงานบริการประชาชน

กองการศึกษาฯ

โครงการ)
87

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษาฯ)

88

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)

89

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ)

เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาฯและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อใช้ในราชการและปรับปรุงซ่อมแซม
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้น
เพื่อใช้ในราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

90

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองการศึกษาฯ)

เพื่อจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

91

ค่าน้าประปา

92

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
(ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ)

93

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้น้าประปา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต
เป็นต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนา พนักงานส่วน
ตาบล

94

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อใช้ในราชการกองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

22,756.00

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

4,721.00

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว
จ้างเหมาจัดทา/ต่อเติม/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
เช่นแผ่นปูายประชาสัมพันธ์
เพื่อใช้ในราชการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน
อินเตอร์เน็ตในกอง
การศึกษาฯ

5,000.00
4,700.00

2,771.30

พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อาสาสมัคร
สาธารณสุขและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

12,900.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

26,306.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
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ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่ดาเนินการ งบประมาณที่
จริง (ผลผลิตของ
ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการ)
95

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อเป็นการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของกอง
สาธารณสุขฯ

จ่ายค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ

96

ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อเป็นค่าบริการโทรศัพท์

ภายในกองสาธารณสุข

97

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่
รถยนต์ส่วนกลางของกองสาธารณสุขฯ

จัดซื้ออะไหล่สาหรับ
ซ่อมแซมเปลี่ยนรถยนต์
ส่วนกลางกองสาธารณสุขฯ

98

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(กองสาธารณสุขฯ)

เพื่อใช้เติมยานพาหนะและขนส่งรวมถึง
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆในการควบคุมดูแล

99

บารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นสาหรับเติม
ยานพาหนะและขนส่ง
รวมถึงครุภัณฑ์ของกอง
สาธารณสุขฯ
บารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย

รวม

398,265.60

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

การบริการประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

3,916.20

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

กองสาธารณสุขฯ

67,300.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

การปฏิบัติราชการบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
รถยนต์ส่วนกลางได้รับการ
บารุงรักษาซ่อมแซมให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

401,320.00

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆมีความ
พร้อมในการให้บริการประชาชน

กองสาธารณสุขฯ

124,849.20

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ทรัพย์สินของทางราชการได้รับ
การบารุงและให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

8,257,278.62

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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3.1.3 ผลของการนาแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ อุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดาเนินการ (แบบ ผ.02)
ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่
ตาบลหินเหล็กไฟ

เพื่อส่งเสริมการดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพของกองทุน

เปูาหมายที่
ดาเนินการจริง
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

สนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตาบลหินเหล็กไฟ

400,000.00

รวม

400,000.00

ตัวชี้วัด (KPI)
การดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของ
กองทุนมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

ผลที่ได้รับจริง
ประชาชนได้รับการ
ดูแล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสาธารณสุข

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
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3.1.4 ผลของการนาแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)
ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่
ดาเนินการจริง

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

รวม

3.1.6

-

ผลของการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัตทีิ อ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แบบ ผ.05)

ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมายที่
ดาเนินการจริง

งบประมาณที่
ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

รวม

-

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน
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3.1.7 ผลของการนาแผน
ลาดับ

โครงการพัฒนา

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)
วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
ที่ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)
1

มาตรการประกาศกาหนด
นโยบาย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหารงาน
ทุกขั้นตอนของหน้าที่มีความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการ
ปฏิบัติงานของตน

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง

0

การปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร พนักงาน

ถูกต้องตาม

ส่วนตาบล พนักงานจ้าง

ระเบียบไม่น้อย

ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

กว่าร้อยละ 80

ได้อย่างถูกต้องตาม

สานักปลัด

กฎหมายระเบียบ
2

3

มาตรการ การสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมของ
การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น

เพื่อให้การดาเนินงานกรบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง

0

เป็นอยู่ดีขึ้น

งานบุคคลดาเนินงาน

มีความโปร่งใส

เป็นไปตามหลัก

เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม

สานักปลัด

คุณธรรม ไม่น้อย
เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ

พนักงานและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ

0

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

กว่า ร้อยละ 80
ได้พนักงานที่มี
ประสิทธิภาพ

พนักงานได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

สานักปลัด
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ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
ที่ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ)
4

5

6

7

8

9

มาตรฐาน ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ
มาตรการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในเรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ
มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จ้าง

เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความ
ประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความ
โปร่ง มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล
เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชา

พนักงานและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ

0

พนักงานมีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พนักงานส่วนตาบลไม่
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสีย

สานักปลัด

พนักงานและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ

0

พนักงานมีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พนักงานมีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น

สานักปลัด

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

0

ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่
ร้อยละ 80

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้อง

สานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ทุกส่วนราชการ

0

ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่
ร้อยละ 80

กองคลัง

มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์
การทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
มาตรการ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางหรือ
วิธีการร้องเรียน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึง
กระบวนการ ระยะเวลาขั้นตอนการ
ร้องเรียน
เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้ทราบถึงขั้นตอนการ
ร้องเรียนร้องทุกข์

ประชาชนในตาบล
หินเหล็กไฟ

0

ประชาชนในตาบล
หินเหล็กไฟ

0

เรื่องร้องเรียนที่ได้พิจารณา
แล้วเสร็จ
ร้อยละ80
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน
การร้องเรียน
ร้อยละ 80

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาชนได้ทราบถึง
กระบวนการ ระยะเวลา
ขั้นตอนการร้องเรียน
ประชาชนได้ทราบขั้นตอน
การร้องเรียน ร้องทุกข์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 93

ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
ที่ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

ประชาชนได้รับทราบผลการ
พิจารณาข้อร้องเรียน ร้อยละ
80
คณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80

ประชาชนในตาบลได้ทราบถึง
ผลการร้องเรียน ร้องทุกข์

สานักปลัด

คณะการจัดทาแผนพัฒนาได้
มีกรรมการสนับสนุนส่วนร่วม

สานักปลัด

เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ

เจ้าหน้าที่เข้าใจและปฏิบัติ
ตามระเบียบ

สานักปลัด

บุคลากรมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

สานักปลัด

ทุกกอง

สานักปลัด

(ผลผลิตของโครงการ)
10

11

12

รายงานผลการดาเนินงานเรื่อง
ร้องเรียน ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหิน
เหล็กไฟ
โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบ ภายในประจาปี

เพื่อให้ประชาชนในตาบลได้ทราบถึง
ผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประชาชนในตาบล
หินเหล็กไฟ

0

เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการได้มี
ส่วนร่วม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา

0

พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง

0

เพื่อจัดวางระบบการภายในตาม
ระเบียบ คตง.ควบคุม

และปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบ 80

13

โครงการจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ทุกหน่วยงานราชการ

0

บุคลากรมีความเข้าใจ
ร้อยละ 80

14

กิจกรรมติดตาม ประเมินผล
การควบคุมภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

0

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพร้อย

15

มาตรการติดตาม ประเมินผล
การควบคุม ภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานเป็นไป

จัดทาและนาแผนการปรับปรุง

อย่างมีประสิทธิภาพ

0

ละ 80
ส่วนราชการที่รับผิดชอบนา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ความเสี่ยงไปปรับปรุงร้อย ประสิทธิภาพ
ละ 80

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

หรือบริหารความเสี่ยง ไปดาเนิน
การลดความเสี่ยง
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ลาดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
ที่ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

ประชาชนที่มาติดต่อได้รับ
ความสะดวกไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
ประชาชนได้รับความสะดวก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับ
ความสะดวก

ทุกกอง

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อราชการ
การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทุกกอง

(ผลผลิตของโครงการ)
16

17

18

กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
การปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มี
อานาจตามภารกิจ
กิจกรรม เตรียมความพร้อมการ
ตรวจสอบจากหน่วยกากับ

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการและเพื่อความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐเพื่ออานวยความแก่
ประชาชน
เพื่อปฏิบัติคามระเบียบ กฎหมายเพื่อ
อานวยความสะดวก ให้กับหน่วยงาน
ตรวจสอบ

รวม

คู่มือสาหรับประชาชน

0

ทุกส่วนราชการ

0

ทุกส่วนราชการ

0

การตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80

ทุกกอง

0
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3.1.7 ผลของการนาแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟเป็นหน่วยดาเนินการ (แบบ ผ.08)
ลาดับ

แผนงาน

หมวด

รายการครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์

-

-

-

-

-

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
ที่ดาเนินการจริง

งบประมาณ
ที่ดาเนินการจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

รวม
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได้
20

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
100

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

14
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
99

93.33
100
97.77

1) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ยุทธศาสตร์
ได้คะแนนสูงสุด 20 คะแนน และ 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีรายละเอียดครบถ้วน
2)พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่าสุด 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ.ของคะแนน
ในประเด็น 93.33 และคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล
3) พบว่า มีบางประเด็นรายละเอียดไม่ครบถ้วน
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

1

ประเด็นพิจารณา

คะแ คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
นน ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
เต็ม
และประเมินผลแผน
20
100
-รายละเอียดครบถ้วน
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของ 20
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
และช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม
ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา
โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
2.6ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
น้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

2

2

1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล
จปฐ.

2

2

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดาเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

3

3

รวม

20

20

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

100

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-มีข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็น
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว
ธรรมชาติต่าง
ๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
15
14
93.33 รายละเอียดของข้อมูลยัง
ไม่ครบถ้วน
2

2

---

1

1

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้ คะแนนเต็ม

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค)
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา
2.8 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ

2

2

-

2

1

-

1

1

-

1

1

-

15

14

93.33

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

รวม

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
-รายละเอียดของข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
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1.4 ยุทธศาสตร์
ลาดับ

3

ประเด็นพิจารณา

ยุทธศาสตร์

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
ความเห็นของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
และประเมินผลแผน
65
65
100
มีรายเอียดครบถ้วน

3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
หินเหล็กไฟ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

10

10

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

10

10

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

10

10

3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5

5
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟที่จะนาไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น

5

5

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

5

5

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จ
ทางยุทธศาสตร์

5

5

3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ที่มีความ
ชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

5

5

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน ร้อยละของ
เต็ม
ที่ได้
คะแนน
เต็ม

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

5

5

3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นาไปสู่การจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

5

5

รวม

65

65

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

100

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
- มีรายละเอียดครบถ้วน
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟเมื่อวันที่...2....ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้
ลาดับ
1
2

ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม
10
10

คะแนน
ที่ได้
10
10

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิง
ปริมาณ
3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน
เชิง
10
10
คุณภาพ
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
10
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
58
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5
5
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
5
5
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5
5
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
5
5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5
5
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5
5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
5
5
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
5
5
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
4
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด K( PI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
5
4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
5
รวมคะแนน
100
98
98
1) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา,การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ, การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ, แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน

สูงสุด100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็น 100 และคิดเป็นร้อยละ 98 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีรายละเอียดครบถ้วน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน

หน้า 105

2) พบว่าประเด็น

โครงการพัฒนา ประกอบด้วย มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ, มีการ
กาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับได้คะแนนต่าสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของ

คะแนนในประเด็นและคิดเป็นร้อยละ 81.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากห้วงระยะเวลาเปลี่ยนทาให้การประมาณราคาคลาดเคลื่อน
3) พบว่า ความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด ได้คะแนน 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80
ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึง่ เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟและด้าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟที่
ก้าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
4) พบว่า
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
จากจานวนโครงการทั้งหมด
ได้คะแนน
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมี มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ( clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5) พบว่าการนาผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ ได้นาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่
คิดเป็นร้อยละ100ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จานวน 135 ชุด
เพศ - ชาย จานวน 62 ราย
หญิง จานวน 73 ราย
อายุ - ต่ากว่า
- 41
การศึกษา

20 ปี จานวน 14 ราย - 20 – 30 ปี จานวน 32 ราย - 31 – 40 ปี จานวน 34 ราย
– 50 ปี จานวน 27 ราย - 51 – 60 ปี จานวน 17 ราย - มากกว่า 60 ปี จานวน 11 ราย
- ประถมศึกษา จานวน 52 ราย - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 47 ราย
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จานวน 10 ราย - ปริญญาตรี จานวน 10 ราย
- สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 1 ราย - อื่น ๆ
จานวน 15 ราย

อาชีพ
- รับราชการ
จานวน
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จานวน 16 ราย - รับจ้าง
- นักเรียน นักศึกษา จานวน 15 ราย - เกษตรกร
- อื่น ๆ จานวน - ราย

9 ราย
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน
จานวน 31 ราย
จานวน 55 ราย

9 ราย
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ในภาพรวม
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจ
มาก
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

พอใจ
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

ไม่พอใจ
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

54

40.00

68

50.37

13

9.63

48

35.56

70

51.85

17

12.59

48

35.56

63

46.66

24

17.78

55

40.74

60

44.44

20

14.82

53

39.26

59

43.70

23

17.04

48

35.56

72

53.33

15

11.11

51

37.78

56

41.48

28

20.74

50

37.04

49

36.29

36

26.67

39

28.89

75

55.55

21

15.56

หมายเหตุ จานวนผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 135 ราย
ผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.หินเหล็กไฟ ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจานวน
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 36.71, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 47.08, และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 16.21
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สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน คนและสังคม
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.77
8.74
8.52
8.52
8.42
8.63
8.50
8.13
8.63
8.54

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

8.67
8.55
8.63
8.63
8.53

รวม

8.79
8.72
8.58
8.78
8.65
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.74
8.72
8.69
8.61
8.60
8.85
8.69
8.58
8.69
8.69

รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.76
8.69
8.72
8.61
8.55
8.72
8.75
8.71
8.69
8.69

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ประเด็น

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.73
8.60
8.76
8.64
8.43
8.77
8.72
8.72
8.79
8.68

รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.72
8.62
8.67
8.52
8.48
8.40
8.61
8.63
8.62
8.58

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประเด็น

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
-------

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
คิดเป็น

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
คนและสังคม

116.0

22.14

37,515,200.00

12.45

72.0

2.ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ

15.0

2.86

2,600,000.00

0.86

3.0

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

210.0

40.08

229,497,900.00

76.16

4.ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

145.0

27.67

22,396,200.00

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

23.0

4.39

6.ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

15.0

2.86

รวม

524.0

งบประมาณ

คิดเป็น

จานวน
โครงการ

คิดเป็น

เบิกจ่าย

งบประมาณ

คิดเป็น

จานวน
โครงการ

คิดเป็น

100%

งบประมาณ

คิดเป็น

จานวน
คิดเป็น
โครงการ

39.67

16.0

15.53

2,692,691.60

16.39

15.0

19.48

2,647,691.60

30.58

14.0

450,000.00

0.67

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

69.0

27.38 30,084,700.00

44.47

36.0

34.95 11,293,395.00

68.74

11.0

14.29

3,981,395.00

45.99

7.43

96.0

38.10

9,708,400.00

14.35

51.0

49.51

2,441,890.92

14.86

51.0

66.23

2,028,192.02

7,320,000.00

2.43

11.0

4.37

550,000.00

0.81

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

1,990,000.00

0.66

1.0

0.40

20,000.00

0.03

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

301,319,300.00

252.0

28.57 26,833,000.00

ลงนามสัญญา

1.19

67,646,100.00

103.0

16,427,977.52
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77.0

งบประมาณ

20.90 2,610,991.60

32.81

0.00

0.00

11.0

16.42 3,981,395.00

50.03

23.43

42.0

62.69 1,365,961.72

17.16

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

8,657,278.62

67.0

0.00

คิดเป็น

7,958,348.32
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา เป็นต้น
3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะ
ดาเนินการ
4. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทางาน ขององค์กร ทาให้การ
ทางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. นาโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการต่อไป
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทาการซักซ้อมทาความเข้าใจของกระบวนการทางาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นาชุมชน
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