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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน ำ 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ  เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่โดยท่ี “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ 
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มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวน
หนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผล
ท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ี
สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  (3) และข้อ 30 (5)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
          (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
          (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารท้องถิ่น  
เพื่อใหผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางน้อยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปด 
ประกาศโดยเปดเผยไมน้อยกวาสามสิบวันดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
และมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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หินเหล็กไฟ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ๒๕๖2  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอต้ังงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่   ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและ
พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องต้ังรับให้มั่นรอ
โอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อน
ต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง   

2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
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 ขั้นตอนที่ ๔    



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ( 3 )    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

4.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ 

ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
4.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                ต าบลในภาพรวม               
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 

                         ต าบลหินเหล็กไฟในแต่ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร 

  ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
4.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑)  ท าใหรู้้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อย  
แค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
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๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้
ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
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ส่วนที่ ๒ 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/แนวทำงในกำรพัฒนำ 
 “  การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพฒันาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ” 

พันธกิจ 
     1.)  พัฒนำแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ รวมทั้งภำชนะกักเก็บน้ ำกินให้พอเพยีงตลอดปี 
     2.)  พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

3.)  ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู้และเพิ่มรายได้ 
4.)  ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยท่ัวถึงและรวดเร็ว 
5.)  จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
6.)  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7.)  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่ัวถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
8.)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

         ยุทธศำสตร์ 
1 ด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม 

1.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1.2 การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

               1.3 การพัฒนาการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
               1.4 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีการกระจายตัวอย่างท่ัวถึง และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริม  
                     อาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.5 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้   
                    ประชาชนได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

1.6  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.7  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

     1.8  การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให้กับสถานีอนามัยต าบลหินเหล็กไฟ ตลอดจน 
           การร่วมออกปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย     

1.9 การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก   
      และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

             1.10  การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การป้องกัน ระงับควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
2 ด้ำนเศรษฐกิจ 

2.1 การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 
  2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แบบชีวภาพและ 
การเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษ 
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2.3  การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร 
          2.4  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีมั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3  3.ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน... 
3.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุง  
      เส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร 
3.2  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า  ประปา 

          3.3  การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค -บริโภค  และให้สอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันอุทกภัย 

4. ด้ำนกำรเมืองและบริหำร 
4.1  การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4.2  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
4.3  การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมืองแก่บุคลากร และผู้น าท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
4.4  การพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
4.5  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
4.6  การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี 
4.7  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 
4.8  การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ 
4.9  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน 
5   ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
5.2  การพัฒนาสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.3  การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
6 ด้ำนส่งเสริม ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

6.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมด้านการให้ความรู้ การอบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่นอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 

โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการ
เสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ 

ส านักปลัด  40,000.00 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด 50,000.00 
3. โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชน
และจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน( พ.ศ.2561-2564) 

กองสวัสดิการสังคม 80,000.00 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในต าบลหิน
เหล็กไฟ 

กองสวัสดิการสังคม 20,000.00 

5. โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว หลักสูตร - ท าเส้ือยืดผ้าบาติก  

กองสวัสดิการสังคม 20,000.00 

6. โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร 
ขนมไทยเพื่อการค้า 

กองสวัสดิการสังคม 20,000.00 

7. โครงการฝึกอบรม อาชีพหัตถกรรม 
หลักสูตร การท าเดคูพาจบนส่ิงของ เครื่องใช้ 

กองสวัสดิการสังคม 20,000.00 

8. โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม 
หลักสูตร การท ากรอบรูปโครงลอย 

กองสวัสดิการสังคม 20,000.00 

9. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพ
ภายในต าบล หินเหล็กไฟ 

กองสวัสดิการสังคม 100,000.00 

10. โครงการด าเนินกิจกรรม สภาเด็กและ
เยาวชนในต าบล หินเหล็กไฟ 

กองสวัสดิการสังคม 30,000.00 

11. โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอาชีพส าหรับ 
ผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการสังคม 525,000.00 

12. โครงการด าเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ ในต าบลหินเหล็กไฟ 

กองสวัสดิการสังคม 100,000.00 

13. โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

กองสวัสดิการสังคม 600,000.00 

14. โครงการอบรมให้ความรู้ การฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ให้กับผู้ดูแลคนพิการ 

กองสวัสดิการสังคม 100,000.00 

15. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรค
เอดส์ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 

16. โครงการป้องกันและควบคุม โรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 300,000.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

17. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
และควบคุมโรคและ ป้องกันและควบคุมโรค
และ ทัศนศึกษาดูงาน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 500,000.00 

18. โครงการพัฒนาทักษะในการ ดูแลสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 

19. โครงการอาหารปลอดภัย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 
20. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ในการ
ดูแลรักษาความสะอาด และศึกษาดูงาน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 80,000.00 

21. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ อบรมแกน
น าผู้สูงอายุ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,000.00 

22. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทุพล
ภาพและด้วยโอกาส 

กองสวัสดิการและสังคม 20,000.00 

23. โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการและสังคม 72,000.00 
24. โครงการหลักประกันด้าน รายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

กองสวัสดิการและสังคม 10,242,000.00 

25. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้าง
สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ (เบี้ยความพิการ) 

กองสวัสดิการและสังคม 2,570,400.00 

26. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1,964,000.00 

27. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1,800,000.00 

28. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็ก
ไฟ 6 แห่ง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 450,000.00 

29. โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา 
สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 100,000.00 

30. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อม
ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 

31. โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 
32. ฝึกอบรมส่งเสริมความส าคัญ ทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15,000.00 
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33. จ้างเหมาจัดท าโต๊ะและเก้าอี้ ส าหรับให้ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เด็กรับประทานอาหาร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
34. จ้างเหมาปูกระเบ้ืองห้อง อาหารและห้อง
อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
โบสถ์ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 50,000.00 

35. ปรับปรุงทางระบายน้ าบริเวณ ด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังโบสถ์ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40,800.00 

36. จ้างเหมาติดต้ังหลังคาบริเวณ อ่างล้าง
หน้าแปรงฟันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วังโบสถ ์

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 50,000.00 

37. จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าล้าง หน้าแปรง
ฟันเป็นห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง
โบสถ์ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 50,000.00 

38. ติดต้ังรั้วบริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านวังโบสถ์ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 24,100.00 

39. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน
หนองตะเภา  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2,000,000.00 

40. ติดต้ังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน หนองตะเภา 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 95,000.00 

41. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนอง
ตะเภา 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 300,000.00 

42. ติดต้ังรางน้ าฝนอาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภา  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30,000.00 

43. จ้างเหมาจัดสวนหย่อมพร้อม ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 60,000.00 

44. ก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ให้กับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคร้า 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 150,000.00 

45. จ้างเหมาตีฝ้าเพดานภายใน ห้องเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 100,000.00 

46. ก่อสร้างรั้วและหลังคาด้านหลัง อาคาร
เรียนพร้อมปรับพื้น ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน 
หนองซอ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 300,000.00 

47. จ้างเหมาปูกระเบ้ืองผนัง ในห้องสุขา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 25,000.00 
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48. จ้างเหมาติดต้ังหลังคา บริเวณด้านหน้าทางเข้า กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเหียง 
49. จ้างเหมาเปล่ียนประตูห้องน้ าครู ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4,000.00 

50. โครงการฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษา
สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 100,000.00 

51. โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/
พัฒนา เด็กและเยาวชน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30,000.00 

52. โครงการจัดกิจกรรมอบรม /ส่งเสริม/
พัฒนาความพร้อม ให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กสังกัดอบต.หินเหล็กไฟ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 

53. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความส าคัญ
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
กระบวน การเรียนรู ้

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15,000.00 

54. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา และศึกษาดูงาน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 50,000.00 

55. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ เตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15,000.00 

56. โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2,000.00 

57. โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันส าคัญทาง
ศาสนา  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 

58. โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 250,000.00 
59. โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 
60. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  ส านักปลัด . 200,000.00 
61. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ส านักปลัด  200,000.00 
62. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 
หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 150,000.00 

63. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน กลุ่มต าบลหินเหล็กไฟ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 60,000.00 

64. โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัข
ในเขตพื้นท่ี ต.หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริมการเกษตร 94,000.00 
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65. โครงการควบคุมการขยายพันธุ์ ของสุนัข
จรจัดในเขตพื้นท่ี ต.หินเหล็กไฟ 

กองส่งเสริมการเกษตร 80,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

66. อุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กองส่งเสริมการเกษตร 4,800,000.00 

67. อุดหนุนส่วนราชการโครงการ ขยายเขต
ประปาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา 
ให้กับส านักงานการประปา ส่วนภูมิภาค 
สาขาปราณบุรี 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80,000.00 

68. อุดหนุนส่วนราชการโครงการ ขยายเขต
ไฟฟ้า ให้กับ ส านักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4,126,900.00 

69. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 240,000.00 
70. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ พื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 400,000.00 

71. โครงการส่งเสริมอาชีพการท าของใช้จาก
ขยะรีไซเคิล 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 

72. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 600,000.00 

73. ก่อสร้างลานสนามเด็กเล่นภายใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ พื้นยางแอสฟัลท์
ติกท์คอนกรีตผสม ยางธรรมชาติ (PARA-
ASPHALT CONCRETE) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 279,200.00 

74. โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในบริบท 
"โรงเรียนผู้สูงอายุ" 

กองสวัสดิการสังคม 100,000.00 

75. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
หัวหิน ให้กับเทศบาลหนองพลับ 

กองสวัสดิการสังคม 50,000.00 

76. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุง
ทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 45,000.00 

77. โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม สมรรถนะใน
การดูแล เด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 25,000.00 

78. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริม
วัฒนธรรมรักการอ่าน 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10,000.00 
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79. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านวังโบสถ์) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 9,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

80. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 12,000.00 

81. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองคร้า) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 9,000.00 

82. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองซอ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 9,000.00 

83. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเหียง) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 12,000.00 

84. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอนุบาลหัวหิน) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 12,000.00 

85. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้น า
ชุมชนในการป้องกัน ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3,000.00 

86. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุม
โรค ไข้เลือดออก 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 

87. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพ
รักษาโรค เบ้ืองต้น 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 

88. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ แกน
น าสุขภาพในการดูแล สุขภาพผู้พิการ/ทุพพล
ภาพ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 10,000.00 

89. โครงการฝึกอบรมศักยภาพ ผู้น าชุมชนใน
การป้องกันควบคุม โรคอุจจาระร่วง 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 3,000.00 

90. โครงการฝึกอบรมศักยภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสุขในการ ป้องกันควบคุมโรค
อุจจาระร่วง 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,000.00 

91. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและครู ในการป้องกัน
ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,000.00 

92. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
กองทุน สปสช.ต าบลหินเหล็กไฟ 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 40,000.00 
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93. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 10,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

94. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน และ
ควบคุมโรคต่าง ๆ และเตรียมความพร้อม 
การแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้แก่ประชาชน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 

95. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดโรค กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 
96. โครงการประชุมคณะกรรมการ กองทุน/
ท่ีปรึกษา/ /อนุกรรมการ/คณะท างาน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 45,000.00 

97. โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดู
งาน คณะกรรมการศูนย์บริการและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบล และเกษตรกร 

กองส่งเสริมการเกษตร 300,000.00 

98. โครงการแปลงเกษตร ผสมผสานโดยยึด
แนวทาง พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร 70,000.00 

99. โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร 100,000.00 
100. จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป ชนิดถุงบลู
มิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม 

กองช่าง 210,000.00 

101. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ขุนสงคราม ม.1 กองช่าง 652,400.00 
102. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1 กองช่าง 514,000.00 
103. ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซ.หน้าวัดนิโคร
ธาราม ม.1 

กองช่าง 2,541,000.00 

104. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า 
ซ.จันทร์หอม ม.1 

กองช่าง 490,000.00 

105. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึง
หนองเหียงล่าง ม.1 

กองช่าง 2,282,400.00 

106. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2 กองช่าง 303,600.00 
107. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ า 
ม.2 

กองช่าง 199,000.00 

108. เสริมไหล่ทางลาดยาง ซ.วังโบสถ์ ม.2 กองช่าง 8,250,000.00 
109. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สัมพันธ์วงศ์ กองช่าง 1,050,000.00 
110. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หญ้าคา ม.3 กองช่าง 1,300,000.00 
111. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อุดมสุข ม.3 กองช่าง 2,080,000.00 
112. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกน้อย ม.3 กองช่าง 760,000.00 
113. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เจริญดี ม.3 
(ประชาคมระดับต าบล) 

กองช่าง 300,000.00 
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114. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พรสวรรค์ 2 ม.4 กองช่าง 900,000.00 
115. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ห้วยไกรทอง ม.4 กองช่าง 1,300,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

116. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. เลียบบายพาส ม.4 กองช่าง 1,300,000.00 
117. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ ถึงซอย 
1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคมระดับต าบล) 

กองช่าง 315,600.00 

118. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ซ.3 พร้อมวางท่อ ม.5 บ้านหนองคร้า 

กองช่าง 274,900.00 

119. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจาก
โครงการเดิม) ม.5 

กองช่าง 400,400.00 

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

กองช่าง  
461,000.00 

121. ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร ม.6 กองช่าง 727,900.00 
122. โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริม
เหล็ก ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 บ้านหนองซอ 

กองช่าง 203,000.00 

123. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อ
จากโครงการเดิม) 

กองช่าง 306,000.00 

124. ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7 กองช่าง 175,000.00 
125. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.แมงโกสปา ม.7 กองช่าง 390,000.00 
126. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เขานิล ม.7 กองช่าง 780,000.00 
127. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เขาจมดง ม.7 กองช่าง 3,250,000.00 
128. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 1 ม.7 กองช่าง 487,000.00 
129. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7 กองช่าง 167,000.00 
130. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพ่ิมทองมาก ม.8 กองช่าง 238,000.00 
131. ก่อสร้างถนนคอนกรีด ซ.ส าราญรักษ ์ม.
8 (ประชาคมระดับต าบล) 

กองช่าง 258,000.00 

132. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่แลนด์ 4 เช่ือม 
ซ.ไร่แลนด์ 5 ม.9 

กองช่าง 1,050,000.00 

133. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์ ม.9 กองช่าง 183,000.00 
134. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์ ม.9 กองช่าง 316,800.00 
135. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองมังกร ม.9 ( 
ประชาคมระดับต าบล ) 

กองช่าง 910,000.00 

136. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10 กองช่าง 122,000.00 
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137. วางท่อระบายน้ า ซ.มัชวงศ์ ม.10 
(ประชาคมระดับต าบล) 

กองช่าง 227,100.00 

138. ซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากวัดนิ กองช่าง 822,600.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครธารามถึงสวนสัตว์ ม.10 
139. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโคร
ธาราม ม.10 

กองช่าง 166,800.00 

140. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11 กองช่าง 405,000.00 
141. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจาก
โครงการเดิม) ม.11 

กองช่าง 775,000.00 

142. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสาม
พันนาม ม.12 

กองช่าง 474,000.00 

143. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.สามพันนาม-
หนองคร้า ม.12 

กองช่าง 747,400.00 

144. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13 กองช่าง 424,700.00 
145. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา 2 ม.
13  

กองช่าง 151,000.00 

146. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซ.ปาริฉัตร 
ม.14 

กองช่าง 929,000.00 

147. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม ม.14 กองช่าง 495,000.00 
148. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า 
ซ.เจริญ ม.15 

กองช่าง 659,500.00 

149. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่วิรัตน์ 1 ม.15 กองช่าง 390,000.00 
150. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศิริกิต ม.15 กองช่าง 389,300.00 
151. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนอง
ขอน 2 ม.15 

กองช่าง 265,000.00 

152. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล ม.15 กองช่าง 93,000.00 
153. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายก๋วย ม.
16 

กองช่าง 473,900.00 

154. ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16 กองช่าง 92,200.00 
155. ติดต้ังไฟฟ้ารายทางสาธารณะ ภายใน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

กองช่าง 200,000.00 

156. ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ ใน
หมู่บ้าน ม.14 

กองช่าง 121,000.00 
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157. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 200,000.00 
158. ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท) ม.2 

กองช่าง 657,900.00 

159. เปล่ียนหอถังแชมเปญ ซ.ร่วมพัฒนา ม. กองช่าง 592,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

13 
160. เทดาดคอนกรีตล าห้วยสาธารณะ 
ประโยชน์ ข้าง อบต.หินเหล็กไฟ 

กองช่าง 45,000.00 

161. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(กองช่าง) 

กองช่าง 70,000.00 

162. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) กองช่างการช่าง 50,000.00 
163. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) กองช่าง 18,000.00 
164. งานขยายเขตไฟฟ้า ภายในต าบล กองช่าง 1,000,000.00 
165. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า หน้าศาลา
กลางหมู่บ้าน ม.2 

กองช่าง 200,000.00 

166. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.ไปดี-มาดี ม.6 กองช่าง 200,000.00 
167. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.สุขเปล่ง ม.7 กองช่าง 150,000.00 
168. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.ส าราญรักษ์ (ต่อจาก
โครงการเดิม ) ม.8 

กองช่าง 2,500,000.00 

169. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.2 ม.11 กองช่าง 200,000.00 
170. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.ครัวผู้ใหญ่ ม.12 กองช่าง 200,000.00 
171. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.โชคพัฒนา ม.13 กองช่าง 150,000.00 
172. ขยายเขตไฟฟ้า ซ.หนองตาแววจนสุด
ซอย ม.16 

กองช่าง 250,000.00 

173. ขยายเขตประปาภูมิภาค พร้อมแรงดัน
น้ า ซ.ตาลเด่ียวบน ม.7 

กองช่าง 800,000.00 

174. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเป่ียม 
ม.1 

กองช่าง 403,600.00 

175. โครงการปรุบปรุงถนนลาดยาง ซ.หน้า
วัดนิโครธาราม-สวนสัตว์ ม.10 

กองช่าง 822,600.00 

176.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ.ไปดี-มาดี ม.6 กองช่าง 80,000.00 
177. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซ.เลียบ
บายบาส ม.4 

กองช่าง 150,000.00 

178. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซ.12 ถึง
หน้าวัดหนองคร้า 

กองช่าง 150,000.00 
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179. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ.ร่มเย็นม.16 กองช่าง 100,000.00 

180. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.เจริญ ม.15 กองช่าง 659,500.00 
181. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 
ซอยแสงอรุณ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะเภา 

กองช่าง 176,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

182. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก แยกซอย4 หมู1่1 บ้านตอเกตุ 

กองช่าง 163,600.00 

183. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองนกน้อย (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 3 บ้านหนองนกน้อย 

กองช่าง 275,000.00 

184. ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเจริญดี หมู่ท่ี 3 
บ้านหนองนกน้อย 

กองช่าง 21,400.00 

185. ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างโรงงาน 
สับปะรด-วังโบสถ์ หมู่ท่ี 3 บ้านหนองนกน้อย 

กองช่าง 171,000.00 

186. ซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยส.ฉิมโหมด 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะเภา 

กองช่าง 32,400.00 

187. ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย1-ซอยถาวร
การ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะเภา 

กองช่าง 240,800.00 

188. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 6 บ้านหนองซอ 

กองช่าง 211,000.00 

189. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทวี 2  
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหียง 

กองช่าง 115,000.00 

190. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองไทย 
 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเหียง 

กองช่าง 498,800.00 

191. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ซอยหนองมังกร หมู่ท่ี 9 บ้านขอนทอง 

กองช่าง 480,000.00 

192. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรง
เหล็กซอยหลังโรงเรียน หนองขอน หมู่ท่ี 9 
บ้านขอนทอง 

กองช่าง 344,000.00 

193. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม 
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน
วังโบสถ์ '- หนองเหียง หมู่ท่ี 7  

กองช่าง 7,896,000.00 

194. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(ส านักปลัด) 
 

ส านักปลัด  230,000.00 
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195. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ 
ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการ
ประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(ส านักปลัด) 

ส านักปลัด  150,000.00 

196. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต.หิน
เหล็กไฟ สามาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด  1,500,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

197. ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา 
ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ 

ส านักปลัด  130,000.00 

198. ค่าเล้ียงในการต้อนรับ คณะบุคคล ส านักปลัด  101,515.00 
199. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และ
สร้างหมุดท่ีดิน 

ส านักปลัด  100,000.00 

200. โครงการแผนปฎิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด  30,000.00 

201. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ตามค า
พิพากษาของศาล 

ส านักปลัด  10,000.00 

202. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) ส านักปลัด  300,000.00 
203. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ส านักปลัด) ส านักปลัด  30,000.00 
204. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 
(ส านักปลัด) 

ส านักปลัด  80,000.00 

205. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านัก
ปลัด) 

ส านักปลัด  143,520.00 

206. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ส านักปลัด  50,000.00 
207. จัดซื้อบ้านงานครัว (ส านักปลัด) ส านักปลัด  60,000.00 
208. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ (ส านัก
ปลัด) 

ส านักปลัด  20,000.00 

209. จ้างเหมาบริการอื่นๆ (ส านักปลัด) ส านักปลัด  100,000.00 
210. ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ส านักปลัด  10,000.00 
211. ค่าจ้างเหมาท าป้าย ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด  100,000.00 
212. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
(ส านักปลัด) 

ส านักปลัด  70,000.00 

213. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

กองคลัง 1,200,000.00 

214. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม 
(ส านักปลัด) 

ส านักปลัด  60,000.00 
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215. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(งานป้องกัน) 

ส านักปลัด  220,000.00 

216. โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 3 อัตรา 

ส านักปลัด  329,400.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

217. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด  20,000.00 
218. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด  25,000.00 
219. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (งาน
ป้องกันฯ) 

ส านักปลัด  100,000.00 

220. จัดซื้อวัสดุเช้ืองเพลิงและ หล่อล่ืน (งาน
ป้องกัน) 

ส านักปลัด  317,120.00 

221. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งาน
ป้องกันฯ) 

ส านักปลัด  50,000.00 

222. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด  50,000.00 
223. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด  10,000.00 
224. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ส านักปลัด  50,000.00 
225. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ส านักปลัด  100,000.00 
226. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ส านักปลัด  200,000.00 
227. จ้างเหมาบริการอื่นๆ (งานป้องกัน) ส านักปลัด  20,000.00 
228. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(กองคลัง) 

กองคลัง 100,000.00 

229. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) กองคลัง 20,000.00 
230. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กองคลัง) กองคลัง 20,000.00 
231. โครงการค่าบริการส่ือสาร และ
โทรคมนาคม(กองคลัง) 

กองคลัง 30,000.00 

232. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(กองช่าง) 

กองช่าง 70,000.00 

233. ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา (กองช่าง) กองช่าง 70,000.00 
234. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน
รถยนต์ส่วนกลาง 

กองช่าง 250,000.00 

235. โครงการรจ้างเหมาคนงานท่ัวไป กองช่าง 213,319.00 
 22 

 
 

โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 
236. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) กองช่าง 324,000.00 
237. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 
(กองช่าง) 

กองช่าง 80,000.00 

238. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
ช่าง) 

กองช่าง 50,000.00 

239. โครงการค่าบริการส่ือสารและ 
โทรคมนาคม (กองช่าง) 

กองช่าง 20,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

240. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของ
กองส่งเสริม การเกษตร 

กองส่งเสริมการเกษตร 30,000.00 

241. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินท่ี
มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

กองส่งเสริมการเกษตร 20,000.00 

242. บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของกอง ส่งเสริมการเกษตร (ท่ีมี
วงเงินเกนิ 5,000 บาท) 

กองส่งเสริมการเกษตร 20,000.00 

243. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองเกษตร) กองส่งเสริมการเกษตร 20,000.00 
244. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ(กองเกษตร) กองส่งเสริมการเกษตร 145,000.00 
245. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) กองส่งเสริมการเกษตร 35,000.00 
246. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองเกษตร) กองส่งเสริมการเกษตร 45,000.00 
247. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) กองส่งเสริมการเกษตร 130,000.00 
248. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 
 (กองเกษตร) 

กองส่งเสริมการเกษตร 20,000.00 

249. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน 
 (กองเกษตร) 

กองส่งเสริมการเกษตร 60,000.00 

250. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 
(กองเกษตร) 

กองส่งเสริมการเกษตร 10,000.00 

251. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 (กองเกษตร) 

กองส่งเสริมการเกษตร 15,000.00 

252. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองเกษตร) กองส่งเสริมการเกษตร 55,000.00 
253. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม 
(กองเกษตร) 

กองส่งเสริมการเกษตร 10,000.00 

254. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ 
(กองสวัสดิการฯ) 

กองสวัสดิการและสังคม 50,000.00 

255. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ( กองสวัสดิการฯ) 

กองสวัสดิการและสังคม 84,000.00 
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256. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
สวัสดิการฯ) 

กองสวัสดิการและสังคม 30,000.00 

257. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการฯ) กองสวัสดิการและสังคม 40,000.00 
258. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กอง
สวัสดิการฯ) 

กองสวัสดิการและสังคม 100,000.00 

259. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ) กองสวัสดิการและสังคม 20,000.00 
260. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสวัสดิการฯ) กองสวัสดิการและสังคม 20,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

261. ต่อเติมห้องสวัสดิการและสังคม กองสวัสดิการและสังคม 500,000.00 
262. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ท่ีมีวงเงินไม่
เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ) 

กองสวัสดิการและสังคม 50,000.00 

263. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม 
(กองสวัสดิการฯ) 

กองสวัสดิการและสังคม 20,000.00 

264. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองการศึกษาฯ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 100,000.00 

265. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 (กองการศึกษาฯ) 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5,000.00 

266. โครงการจ้างเหมาคนงาน ท่ัวไป 
ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อนุบาลหัวหิน 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 108,000.00 

267. โครงการจ้างเหมาคนงาน ท่ัวไป 
ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านหนองซอ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 108,000.00 

268. จัดซิ้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30,000.00 
269. ค่าบ ารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
(กองการศึกษาฯ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80,000.00 

270. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กอง
การศึกษาฯ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40,000.00 

271. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 30,000.00 
272. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 
273. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
การศึกษาฯ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 
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274. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 
275. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 (กองการศึกษาฯ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 20,000.00 

276. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 (กองการศึกษาฯ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 300,000.00 

277. ค่าน้ าประปา (ค่าสาธารณูปโภค) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 10,000.00 
278. ค่าบริการส่ือสารและโทรคม นาคม  
(ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15,000.00 

279. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(กองสาธารณสุขฯ) 
280.จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 
281. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 

282. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
(กองสาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 3,000.00 

283. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 (กองสาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 750,000.00 

284. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
สาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 15,000.00 

285. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 3,000.00 
286. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 12,000.00 
287. ติดต้ังผ้าม่าน/มู่ล่ี กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 
288. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอง
สาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 3,000.00 

289. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง
สาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 12,000.00 

290. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,000.00 
291. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
สาธารณสุขฯ ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 72,000.00 

292. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กอง
สาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 790,000.00 

293. จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 250,000.00 
294. ก่อสร้างอาคารจอดรถ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 250,000.00 
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295. จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 5,000.00 
296. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท) ได้ปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 
บาท) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 150,000.00 

297. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ งานได้ปกติ
(รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมี 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 123,313.73 
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วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 
298. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กอง
สาธารณสุขฯ) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 40,000.00 

299. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลากร
ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด  30,000.00 

300. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรของ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด  30,000.00 

301. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบล ผู้น าชุมชน และบุคลากรองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ส านักปลัด  100,000.00 

302. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กองส่งเสริมการเกษตร 40,000.00 

303. โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

กองส่งเสริมการเกษตร 10,000.00 

304. โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ า รักแผน่นดิน กองส่งเสริมการเกษตร 50,000.00 
305. โครงการบ้านน่าอยู่ ลดภาวะ โลกร้อน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 
306. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ครัวเรือน ขยะครัวเรือน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 

307. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า อุปโภค
บริโภค 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,000.00 

308. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการ
บริหารจัดการและ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 80,000.00 
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309. โครงการส่งเสริมความรู้ ลดใช้ และร่วม
ใจประหยัดพลังงาน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 60,000.00 

310. โครงการชุมชนสีเขียว คาร์บอนต่ า กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 
311. โครงการฝึกอบรมการจัดการ คุณภาพ
น้ าเสีย 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 30,000.00 

312. โครงการท าน้ าหมักชีวภาพ จากเศษ
อาหารในครัวเรือน และสถานประกอบการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 

313. โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิง ปฏิกูล 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 766,164.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

314. โครงการจังหวัดสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 
315. โครงการท าน้ าหมักชีวภาพ จากเศษ
อาหารในครัวเรือน และสถานประกอบการ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 

316. โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 50,000.00 

317. โครงการประชาสัมพันธ์ งานป้องกนัฯ ส านักปลัด  20,000.00 
318. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ ส านัก 50,000.00 
319. โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทาง
ถนนน ในช่วง เทศกาลต่างๆ 

ส านัก 50,000.00 
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 
( บาท ) 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
( บาท ) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม   
1  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น 50,000 35,850 
2  โครงการประชาคมปรับปรุง แผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูล 

พื้นฐาน( พ.ศ.2561-2564) 
80,000 46,928 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในต าบลหินเหล็กไฟ 20,000 19,400 
4  โครงการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร  20,000 20,000 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ท าเส้ือยืดผ้าบาติก  
5  โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร ขนมไทยเพื่อการค้า 20,000 19,800 
6  โครงการฝึกอบรม อาชีพหัตถกรรม หลักสูตร การท า 

เดคูพาจบนส่ิงของ เครื่องใช้ 
20,000 19,030 

7 โครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การท ากรอบรูป
โครงลอย 

20,000 20,000 

8  โครงการสนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพภายในต าบล  
หินเหล็กไฟ 

100,000 126,900 

9  โครงการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในต าบล 
 หินเหล็กไฟ 

300,000 320,850 

10  โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับ ผู้สูงอายุ 

525,000 524,850 

11  โครงการด าเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในต าบล
หินเหล็กไฟ 

100,000 93,500 

12  โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 600,000 97,900 
13  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 99,100 
14  โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

(เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 
10,242,000 72,000 

15  โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) 

2,570,400 10,131,400 

16  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 1,964,000 2,570,400 
17  จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1,800,000 1,765,800 

18  จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน
สังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง 

450,000 440,715.24 

19  โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน 
 
 

100,000 109,175.36 
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ล าดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 

( บาท ) 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

( บาท ) 
20  จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กใน

ศูนย์พัฒนา สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 
20,000 35,900 

21  ฝึกอบรมส่งเสริมความส าคัญ ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้

15,000 2,750 

22  ปรับปรุงทางระบายน้ าบริเวณ ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
วังโบสถ ์

40,800 40,800 

23  ติดต้ังรั้วบริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังโบสถ์ 50,000 21,400 
24  ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองตะเภา 2,000,000 997,000 
25  จ้างเหมาเปล่ียนประตูห้องน้ าครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 4,000 1,900 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หัวหิน 
26  โครงการฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษาสร้างปัญญาให้เด็ก และ

เยาวชน 
100,000 36,200 

27  โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนา เด็กและเยาวชน 30,000 7,215 
28  โครงการจัดกิจกรรมอบรม /ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อม ให้กับเด็ก

เล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 
20,000 8,100 

29  โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ความส าคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมกระบวน การเรียนรู ้

15,000 2,750 

30  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน 

50,000 28,135 

31  โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เตรียมความ
พร้อมส าหรับเด็ก ปฐมวัย 

15,000 9,990 

32  โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 2,000 930 
33  โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันส าคัญทางศาสนา 20,000 6,600 
34 โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง 250,000 4,000 
35  โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ 20,000 1,735 
36  โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ 200,000 199,385 
37  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 200,000 199,800 
38  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่ง

นักกีฬาเข้าแข่งขัน 
150,000 50,317 

39  โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขในเขตพื้นท่ี  
ต.หินเหล็กไฟ 

80,000 93,429 

40  อุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4,800,000 4,481,960 

41  อุดหนุนส่วนราชการโครงการ ขยายเขตไฟฟ้า 
ให้กับ ส านักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 

4,126,900 1,567,910.20 

42  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 240,000 120,000 
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ล าดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 

( บาท ) 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

( บาท ) 
43  อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นท่ี

ต าบลหินเหล็กไฟ 
400,000 400,000 

44  โครงการส่งเสริมอาชีพการท าของใช้จากขยะรีไซเคิล 30,000 29,400 
45  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 600,000 524,000 
46  ก่อสร้างลานสนามเด็กเล่นภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง

ซอ พื้นยางแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีตผสมยางธรรมชาติ (PARA-
ASPHALT CONCRETE) 

279,200 279,000 

47  โครงการฝึกอบรม เชิงปฏบิัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สงูอายุ" 100,000 52,600 
48  อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต
50,000 50,000 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อ าเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลหนองพลับ 
49  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรงุทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติสาธารณสุข 45,000 38,400 
50 โครงการฝึกอบรมการเพ่ิม สมรรถนะในการดูแลเด็กปฐมวัย 25,000 13,930 
51  โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน 10,000 8,400 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ   

52  โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทาง พระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 70,000 60,000 
53  โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร 100,000 29,800 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน   

54  จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม 210,000 199,955 
55  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ขุนสงคราม ม.1 625,400 403,085 
56  ก่อสร้างถนน คสล.ซ.ลุงเกื่อม ม.1 514,000 330,000 
57  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า ซ.จันทร์หอม ม.1 490,000 469,000 
58  ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บ้านมอญถึงหนองเหียงล่าง ม.1 2,282,400 1,785,000 
59  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สดใส ม.2 303,600 303,000 
60  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ า ม.2 199,000 190,000 
61  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สัมพันธ์วงศ์ ม.3 1,050,000 666,900 
62  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อุดมสุข ม.3 2,080,000 490,000 
63  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองนกนอ้ย ม.3 760,000 745,000 
64  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พรสวรรค์ 2 ม.4 900,000 550,000 
65  ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ห้วยไกรทอง ม.4 1,300,000 499,000 
66  ก่อสร้างถนน คสล. ซ. เลียบบายพาส ม.4 1,300,000 139,000 
67 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.เจรญิดี 30,000 21,400 
68 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.ข้างโรงงานสับปะรด-วังโบสถ์ หมู่3 171,000 171,000 
69 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซ.ส.ฉิมโหมด หมู่ 4 32,400 32,400 
70 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ถาวรการ ถึงซอย 1 ตอเกตุ ม.4 (ประชาคม

ระดับต าบล) 
315,600 300,000 
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71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แสงอรุณ หมู่ 4 176,000 176,000 
72  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรงั ซ.3 พร้อมวางท่อ ม.5 

บ้านหนองคร้า 
274,900 274,000 

73  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ป้าใบ (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 400,400 398,000 
74  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 461,000 439,000 
75  ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร ม.6 727,900 300,000 
76  โครงการก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก ซ.อิ่มจันทร์ ม.6 บ้าน

หนองซอ 
203,000 175,000 

77  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.รวมพลัง ม.6 (ต่อจากโครงการเดิม) 306,000 291,000 
78  ก่อสร้างถนน คสล.ซ.รุ่งสกุล ม.7 175,000 167,000 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

79  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เขานิล ม.7 780,000 359,000 
80  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เขาจมดง ม.7 3,250,000 489,000 
81  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ชมภูพวง 2 ม.7 167,000 162,000 
82  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เพิ่มทองมาก ม.8 238,000 233,000 
83  ก่อสร้างถนนคอนกรีด ซ.ส าราญรักษ์ ม.8(ประชาคมระดับต าบล) 258,000 248,000 
84  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่แลนด์ 4 เช่ือม ซ.ไร่แลนด์ 5 ม.9 1,050,000 760,000 
85  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อินเตอร์ ม.9 183,000 175,000 
86  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.วรารมย์ ม.9 316,800 303,000 
87  ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศูนย์ ม.10 122,000 118,000 
88  วางท่อระบายน้ า ซ.มัชวงศ์ ม.10 (ประชาคมระดับต าบล) 227,100 197,460 
89  ซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากวัดนิโครธารามถึงสวนสัตว์ ม.10 822,600 656,000 
90  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ข้างโบสถ์วัดนิโครธาราม ม.10 166,800 166,000 
91  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.11 405,000 393,000 
92  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 775,000 751,000 
93  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 474,000 452,000 
94  ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.สามพันนาม-หนองคร้า ม.12 747,400 600,000 
95  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ภู่ระหงษ์ ม.13 424,700 405,000 
96  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.โชคพัฒนา 2 ม.13 151,000 148,000 
97  ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซ.ปาริฉัตร ม.14 929,000 680,000 
98  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หม่อนไหม ม.14 495,000 477,000 
99  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไร่วิรัตน์ 1 ม.15 390,000 335,000 
100  ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ศิริกิต ม.15 389,300 389,000 
101  ก่อสร้างถนน คสล. ซ. หลังวัดหนองขอน 2 ม.15 265,000 265,000 
102  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทรัพย์มงคล ม.15 93,000 82,289 
103  ก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านยายก๋วย ม.16 473,900 421,495.33 
104  ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.สุดใจ ม.16 92,200 90,000 
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105  ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน ม.14 200,000 113,200 
106  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 50,000 21,750 
107  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 18,000 3,490 
108  ขยายเขตประปาภูมิภาค พร้อมแรงดันน้ า ซ.ตาลเด่ียวบน ม.7 800,000 459,602 
109  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.เต็มเป่ียม ม.1 403,600 402,000 
110  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.เจริญ ม.15 659,500 400,000 
111  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสงอรุณ หมู่ท่ี 

4 บ้านหนองตะเภา 
176,000 175,450 

112  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แยกซอย4 หมู1่1 
บ้านตอเกตุ 

163,600 163,000 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

113  ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเจริญดี หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย 21,400 21,400 
114  ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างโรงงาน สับปะรด-วังโบสถ์ หมู่ท่ี 3 

บ้านหนองนกน้อย 
171,000 171,000 

115  ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยส.ฉิมโหมด หมู่ท่ี 4  
บ้านหนองตะเภา 

32,400 32,400 

116  ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย1-ซอยถาวรการ หมู่ท่ี 4 บ้านหนอง
ตะเภา 

240,800 181,200 

117  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 6 
บ้านหนองซอ 

211,000 199,000 

118  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทวี 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 115,000 112,000 
119  ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองไทย หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 498,800 495,000 
120  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

ซอยหนองมงักร หมู่ท่ี 9 บ้านขอนทอง 
480,000 460,000 

121  ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก
และฝาปิด ตะแกรงเหล็กซอยหลังโรงเรียน หนองขอน หมู่ท่ี 9 
บ้านขอนทอง 

344,000 344,000 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง 
กำรบริหำร 

  

122  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (ส านักปลัด) 230,000 20,064 
123  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทาง

วิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(ส านักปลัด) 
150,000 47,000 

124 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถ่ินหรือคณะอนุกรรมการ 130,000 101,515 
125 ค่าเล้ียงในการต้อนรับ คณะบุคคล 101,515 101,515 
126  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดท่ีดิน 100,000 63,200 
127  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัด และสร้างหมุดท่ีดิน 100,000 63,200 
128  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 300,000 278,485 
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129  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (ส านักปลัด) 80,000 6,500 
130  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 80,000 143,520 
131  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 50,000 8,600 
132  จัดซื้อบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 60,000 59,853 
133  จ้างเหมาบริการอื่นๆ (ส านักปลัด) 100,000 30,000 
134  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 10,000 
135  ค่าจ้างเหมาท าป้าย ประชาสัมพันธ์ 100,000 12,626 
136  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) 70,000 63,969.58 
137  โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 1,200,000 591,609 
138  ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (ส านักปลัด) 60,000 15,408 
139  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (งานป้องกัน) 220,000 102,480 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

140  โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 3 อัตรา 

329,400 132,384 

141  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (งานป้องกันฯ) 20,000 14,914 
142  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) 25,000 20,000 
143  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (งานป้องกันฯ) 100,000 64,400 
144  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ หล่อล่ืน (งานป้องกัน) 317,120 317,120 
145  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) 50,000 7,000 
146  จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 37,500 
147  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองคลัง) 100,000 89,261 
148  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 20,000 81,513 
149  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (กองคลัง) 20,000 12,000 
150  โครงการค่าบริการส่ือสาร และโทรคมนาคม(กองคลัง) 30,000 10,272 
151  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองช่าง) 70,000 43,,708 
152  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง 250,000 4,900 
153  โครงการจ้างเหมาคนงานท่ัวไป 213,319 213,319 
154  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) 324,000 53,419 
155  จัดซื้อวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน (กองช่าง) 80,000 80,000 
156  โครงการค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (กองช่าง) 20,000 19,260 
157  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของกองสง่เสริม การเกษตร 30,000 17,800 
158  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 20,000 6,136.17 
159 บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกอง ส่งเสริม

การเกษตร (ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท) 
20,000 6,136.17 

160  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองเกษตร) 20,000 20,000 
161  จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) 145,000 121,197.20 
162  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) 35,000 29,500 
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163  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองเกษตร) 45,000 44,970 
164  จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) 130,000 110,100 
168  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (กองเกษตร) 20,000 1,078 
169  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน (กองเกษตร) 60,000 14,610 
170  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองเกษตร) 15,000 12,200 
171  ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (กองเกษตร) 10,000 3,156.50 
172  ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการฯ) 50,000 41,588 
173 จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสวัสดิการฯ) 84,000 18,879 
174  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ) 30,000 2,900 
175  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการฯ) 40,000 12,792 
176  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองสวัสดิการฯ) 100,000 23,100 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

177  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) 20,000 3,720 
178  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ท่ีมีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท 

 (กองสวัสดิการฯ) 
20,000 8,224.85 

179  ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ) 20,000 9,630 
180  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองการศึกษาฯ) 100,000 50,568 
181  จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาฯ) 5,000 1,590 
182  โครงการจ้างเหมาคนงาน ท่ัวไป ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน 
108,000 44,129 

183  โครงการจ้างเหมาคนงาน ท่ัวไป ต าแหน่ง นักการภารโรง ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ 

108,000 70,829 

184  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 30,000 8,220 
185  ค่าบ ารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) 80,000 36,437 
186  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองการศึกษาฯ) 40,000 22,130 
187  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 30,000 22,756 
188  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) 20,000 4,721 
189  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) 20,000 5,000 
190  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษาฯ) 300,000 4,700 
191  ค่าน้ าประปา (ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) 10,000 2,985.30 
192 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (กองการศึกษาฯ) 15,000 11,235 
193  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองสาธารณสุขฯ) 50,000 12,900 
194  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ) 50,000 26,306 
195  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) 30,000 29,220 
196  จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขฯ) 3,000 2,990 
197  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ) 750,000 398,265.80 
198  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) 15,000 14,974 
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ล าดับ
ท่ี 

โครงการ งบประมาณท่ีได้รับ 
( บาท ) 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
( บาท ) 

199  ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) 3,000 963 
200  ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) 12,000 2,953.20 
201  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) 12,000 12,000 
202  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) 20,000 19,993 
203  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ ) 72,000 67,300 
204  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) 790,000 401,320 
205  จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) 5,000 5,000 
206  บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ 

(รายจ่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ได้
ปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) 

150,000 154,135.40 

207  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 123,313.73 123,313.73 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตามปกติ งานได้ปกติ(รายจ่ายเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ท่ีมี วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 

208  จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) 40,000 39,980 
209  โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วน

ต าบลหินเหล็กไฟ 
30,000 27,602 

210  โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหาร ส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

100,000 89,068 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

  

211  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 40,000 37,000 
212  โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10,000 5,600 
213  โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ า รักแผ่นดิน 50,000 50,000 
214  โครงการสง่เสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ขยะครัวเรือน 50,000 50,000 
215  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า อุปโภคบริโภค 20,000 16,000 
216 . โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกลู 766,164 766,164 
217  โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 50,000 29,000 

 ยุทธศำสตร์ที่6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

  

218  โครงการประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯ 20,000 3,240 
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ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 51 33,041,300 25,847,535 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 170,000 89,800 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 68 33,558,500 22,624,476 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 86 9,205,668 5,098,109 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

7 986,164 953,746 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1 20,000 3,240 

รวม 215 67,775,973.20 54,616,906 
 
1.4 ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 1.ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร 
 2.ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีข้อมูลท่ีจะน ามาปรับปรุงการท างานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความต่ืนตัวให้กับผู้เกี่ยวข้องท้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาประชาชนโดยแบบมีส่วนร่วม 
1.5 ปัญหำและอุปสรรคกำรด ำเนินงำที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข 
 1.เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ 
 2.เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟได้จัดสรรมีจ านวนน้อยลงท าให้งบประมาณไม่
เพียงพอในการท าโครงการ 
 3.โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้หมดทุกโครงการ 
 4.ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการหรือภายหลังท่ีการด าเนินการส าเร็จ
เสร็จส้ินไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่า
แผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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ระเบียบ วิธีกำรและเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖ ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สองคน  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หั วหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือก
กันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือก
คณะกรรมการหนึ่ งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของ
คณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการท้ังหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียน
วิธีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  
ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้  อีก
ท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ในการประชุมเม่ือวันพุธท่ี  3 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา  10.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ       

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  ก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม  
โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำร/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมทุกคร้ังที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและสรุปเป็น  รำยไตรมำส  ระยะหกเดือน และรำยงำน
ให้ผู้บริหำรทรำบ เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อม
สรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 2  ครั้งภายในเดือนเมษายน
และตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   
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ระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

รำยไตรมำส 
     (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕61)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕62) 
     (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕62)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕62) 
ระยะ  ๖  เดือน 

     (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – มีนาคม  ๒๕62   
     (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕62 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและแผนการ
ด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่า



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้อง
มีเครื่องมือท่ีส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง 
“ระบบติดตาม” และ    ”ระบบประเมินผล”จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายไตรมาส  และระยะ  ๖  เดือน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

          ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการ
ติดตามและประเมนิผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยใช้แบบติดตำมและประเมินผล 
แบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพ
แผนพัฒนำโดยมีรำยละเอียดในกำรติดตำมและประเมินผล  ดังนี้ 
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แบบที่  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค ำช้ีแจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ................................... 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรว่มกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น   
๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของต าบลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาต าบล   
๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ค ำช้ีแจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)     
 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  ในรอบเดือน
ธันวาคม ของทุกปี       

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน  วันท่ี  21  ตุลาคม  ๒๕62 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
          ๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น ำไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 70 53 75.71 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 2 16.66 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 120 95 79.16 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 62 62 100 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 8 80 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

10 4 40 

รวม 274 224 81.75 
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ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปงีบประมำณ พ.ศ.2562 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

( บาท ) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม  
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในต าบลหินเหล็กไฟ 61,450 
2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การสง่เสริมการท าหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพภายใน ต าบลหินเหล็กไฟ 20,000 
3 .โครงการฝึกอบรม อาชีพบริการ หลักสูตร นวดแผนไทย 19,030 
4 โครงการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในต าบล หินเหล็กไฟ 13,900 
5 โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอาชีพส าหรับ ผู้สูงอายุ 336,000 
6 โครงการด าเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิาร ในต าบลหินเหล็กไฟ 1,156,430.71 

7 โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 99,800 
8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคและ 199,864 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษาดูงาน 
9 โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 77,500 
10 โครงการหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 10,774,200 

11 โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบ้ียความพิการ) 1,681,600 
12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 1,330,393 
13 จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 718,016.18 

14 จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง 138,383.98 

15 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน 19,550 
16 โครงการจัดกิจกรรมอบรม/สง่เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 10,100 
17 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน 14,940 
18 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก ปฐมวัย 6,940 
19 โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 500 
20 โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันส าคัญทางศาสนา 7,600 
21 โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง 7,100 
22 .โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ 23,853 
23 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 15,000 
24 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 173,850 
25 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน 3,521,740 
26 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 400,000 
27 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าของใช้จากขยะรีไซเคิล 30,000 
28 โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ 99,400 
29 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลหนองพลับ 
50,000 

30 โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรม หลักสูตร- สบู่หอมจากสมุนไพร 30,000 
                        41  

ล าดับท่ี โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

( บาท ) 
31 โครงการส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าและพับผ้า 30,000 
32 โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพร 30,000 
33 โครงการสง่เสริมอาชีพ การท าเทียนแฟนซี่ 10 แบบ 12,050 
34 โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตพ้ืนลานด้านหน้า ศพด.บ้านหนองตะเภา 68,300 
35 โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมปรับพ้ืนที่หน้าอาคาร ศพด.บ้านวังโบสถ์ 71,600 
36 โครงการกั้นผนังห้องเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากหลงัคาคลุมสนามเด็กเล่นเป็นอาคารเรียนและต่อเติมกันสาด

ด้านหน้าอาคารเรียนให้กับ ศพด.หนองคร้า 
317,000 

37 โครงการเทคอนกรีตพ้ืนลานภายในรอบบริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 40,500 
38 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 302,000 
39 โต๊ะรับประทานอาหารส าหรบัเด็กเล็กพร้อมม้าน่ัง จ านวน 5 ชุด (กองการศึกษา ) 24,500 
40 จัดซื้อรถเข็นของแบบโค้ง จ านวน 6 คัน (กองการศึกษา ) 12,000 
41 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 2 ชุด (กองการศึกษา) 8,560 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

42 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว จ านวน 4 ตัว ( กองการศึกษา ) 6,760 
43 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ( กองการศึกษา ) 9,560 
44 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 6,000 
45 โทรทัศน์แอลอีดี แบบ SMART TV 2 เครื่อง ( กองการศกึษา ) 19,800 
46 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 27,500 
47 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 13,000 
48 เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จ านวน 4 ชุด ( กองการศึกษา ) 100,000 
49 ชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา- งานระดับก่อนวัยฯ 30,500 
50 ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 53,500 
51 ลู่เดินกึ่งสเตป จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 16,050 
52 ซิทอัพ จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 2,594.75 
53 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษาดูงาน 199,864 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  

54 โครงการแปลงสาธิตการเกษตร ผสมผสานโดยยึดแนวทาง พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง 89,960 
55 โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร 199,600 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน  

56 จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม 296,670 
57 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็กซอยเข้าวัดนิโครธาราม  

หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
700,000 

58 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ 1 บ้านหนองขอน 700,000 
59 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยแยก วัดนิโครธาราม หมู่ 1 บ้านหนองขอน  ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E597443 N1390219 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E597598 N1390230 
302,000 

60 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E597117 N1390241 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E597118 N1390329 

158,000 

61 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ 1 บ้านหนองขอน 158,000 
62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแฟบ-ห้วยโดด หมู่ 1บ้านหนองขอน 623,800 
63 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ า หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E595740  N1392789 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E596019 N1393016  
495,000 
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( บาท ) 
64 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ า ม.2 บ้านวังโบสถ์ 1,157,815.25 
65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงชวน  หมู่ 2 บ้านวังโบสถ์ 421,400 
66 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดด-สวนน้ า หมู่ 2 บ้านวังโบสถ์ 52,900 
67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวัญดารา หมู่ 3 บ้านหนองนกน้อย 1,681,400 
68 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ลุงโม ม.3 บ้านหนองนกน้อย 903,000 
69 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 

UTM 47P  E592651 N1392596 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E592183 N1392338 
351,000 

70 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หญ้าคา(ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่3 บ้านหนองนกน้อย 245,457 
71 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ตาเจ็ก ม.4 บ้านหนองตะเภา 1,080,000 
72 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 1.008 -กม.1.058 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น โครงการ UTM 47P E592257 N1390015 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E592244 
N1389966 

92,000 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

73 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 1.292 -กม.1.342 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E592196 N1389737 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E592196 
N1389685 

92,000 

74 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วง กม.1.008-1.058  
หมู่ที ่4 บ้านหนองตะเภา 

92,000 

75 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E592094 N1391029 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E590962 N1390304 

498,000 

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเจ๊ก (ต่อจากของเดิมปี62) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E591832 N1389674 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E591813 N1389529 

422,000 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E591365   N1391104 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E591477 N1390980 

493,000 

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบบายพาส  หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา 281,400 
79 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและฝาปิด ซอยถาวรการ หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา 204,900 
80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดหนองตะเภา หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา 146,000 
81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 5 บ้านหนองคร้า 46,700 
82 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่5 บ้านหนองคร้า 161,000 
83 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 (วงแหวน) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 

UTM 47P E588580 N1395877 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E588215 N1395573 
850,000 

84 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 บ้านหนองคร้า 895,000 
85 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.ยายน้อย ม.5 บ้านหนองคร้า 200,000 
86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (หมอจีบ )ต่อจากโครงการเดิม หมู่ 5 บ้านหนองคร้า 290,000 
87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 498,700 
88 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร(ต่อจากโครงการเดิม) ม.6บ้านหนองซอ 231,000 
89 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ดีเด่น ม.6 บ้านหนองซอ 215,000 
90 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 382,000 
91 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สินทรัพย์ ม.7 บ้านหนองเหียง 851,000 
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92 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 175,000 
93 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 138,000 
94 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 121,000 
95 ปรับปรุงผิวจราจรคสล.ซอยเฉลิมพระ เกียรติ หมู่ 7 บ้านหนองค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599332 

N1392337  ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599491 N1392316 
274,000 

 
96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ 7 บ้านหนองเหียง 274,000 
97 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง -หม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น

โครงการ UTM 47P E599269 N1391839 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599098 N1391304 
550,000 

98 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ 7 
 บ้านหนองเหียง 

54,900 

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E597643  N1393768 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599472 N1392203 

467,000 

100 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่อนไหมสมเด็จ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 54,900 
101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรัญ หมู่7 บ้านหนองเหียง 238,500 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาบ้านเก่า  หมู่ 7 บ้านหนองเหียง 73,000 
103 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์2 หมู่ 8 บ้านหนองเสือด า 497,200 
104 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 587295 N 1392369 ค่าพิกัด

จุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E 587320 N 1392237 
495,000 

105 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 8 บ้านหนองเสือด า ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ  
UTM 47P E 587893 N 1395390 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E 587807  N 1395344 

324,000 

106 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.30 เมตร คสล.พร้อมบ่อพักและ ฝาปิดบ่อพัก คสล.ซ.1 หนองเสือด า หมู่ 8 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 586443 N 1392399 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E 586440  N 
1392577 

257,000 

107 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติก คอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อจาก ถนนคสล.ปี62) หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E587320 N1392237 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E586450 N1392066 

1,010,000 

108 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล -บายพาส หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P  E595678 
N1389068 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E594567 N1388663 

1,788,000 

109 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9บ้านขอนทอง 829,400 
110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 8 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 484,000 
111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล1-ซอยอ านวยผล หมู่ 9 บ้านขอนทอง 486,000 
112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล4-ซอยอ านวยผล 2 หมู่ 9 บ้านขอนทอง 323,500 
113 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 74,900 
114 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข2 หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 45,400 
115 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 315,800 
116 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านนายรอง 

(ต่อจากโครงการเดิมปี61) ถึงบริเวณ ร้านค้า หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 
951,000 

117 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ 11บ้านตอเกตุ ( ต่อจากโครงการเดิม ) 473,000 
118 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.2/2 ม.11 บ้านตอเกตุ 400,000 
119 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ 11 บ้านตอเกตุ 400,000 
120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (ต่อจากโครงการเดิมหมู่ 11 บ้านตอเกตุ 496,700 
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121 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ-่สายบายพาส หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 313,000 
122 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม ตอเกตุ หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 327,500 
123 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม-สระน้ าวัด หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 323,000 
124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 149,000 
125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองน้อยสามพันนาม หมู่ 12  บ้านสามพันนาม 24,400 
126 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 260,690 
127 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสามพันนาม-หนองคร้า (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 

 บ้านสามพันนาม 
814,000 

128 ปรับปรุงผิวจราจรคสล. ซอยครัวผู้ใหญ-่สายบายพาส หมู่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E593165 
N1395311 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E593247 N1395512 

313,000 

129 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม- สระน้ าวัด หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E593466 N1394576 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E593963 N1394221 

323,000 

130 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา-ซอยยายก๋วย หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P  
E589912 N1390890 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E589744 N1390239 

1,075,000 
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131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ 13 บ้านโชคพัฒนา 91,000 
132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ 13 บ้านโชคพัฒนา 408,900 
133 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม หมู่ 13 บ้านโชคพัฒนา 58,900 
134 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 บ้านโชคพัฒนา 421,151 
135 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 บ้านโชคพัฒนา 100,000 
136 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไปรษณีย์เอกชน ม.13 บ้านโชคพัฒนา 124,000 
137 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกหม่อนไหม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 857,000 
138 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงชวน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 194,750 
139 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ 14บ้านหนองสมอ 470,500 
140 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P   E598574 

N1390147 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599154 N1391232 
1,857,000 

141 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหม่อนไหมสมเด็จฯหมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E598098 N1391120 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598748 N1390755 

66,000 

142 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็ก 
ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598968 N1390347  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598967 N1390310 

76,900 

143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599309 N1389729 
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599015 N1389373 

495,000 

144 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598832 
N1389645 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598513 N1389574 

1,240,000 

145 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด 
ตะเกรงเหล็ก ซอยฉ่ าชื่น ม.15 

950,000 

146 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์  
หมู่15บ้านหนองขอน 

685,300 
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147 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายก๋วย (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 700,000 
148 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเรียบพร้อมงานถมดินข้างแปลงเกษตร 121,000 
149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ  หมู่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 498,000 
150 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเรียบพร้อมงานถมดินข้างแปลงเกษตร 121,000 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร  
151 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี (กองสาธารณสุข) 15,000 
152 เครื่องท าลายกระดาษแบบละเอียด (ส านักปลัด) 47,500 
153 อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ ( Smart Card  Reader ) จ านวน 2 เครื่อง 1,400 
154 เครื่องปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง 40,000 
155 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 5,000 
156 ถังน้ าแสตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 1 ใบ(ส านักงานปลัด ) 15,000 
157 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด (ส านักงานปลัด ) 8,500 
158 เก้าอี้ส านักงานสีด า จ านวน 10 ตัว (ส านักงานปลัด) 40,000 
159 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดภายนอกอาคาร 2 เครื่อง (ส านักปลัด) 66,000 
160 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดภายนอกอาคาร 3 เครื่อง (ส านักปลัด) 99,000 
161 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 น้ิว จ านวน 2 ตัว (กองสวัสดิการ) 5,180 
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162 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 3 ฟุต จ านวน 1 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 4,000 
163 ตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 6,000 
164 โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 5,500 
165 เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 12,000 
166 โต๊ะพับหน้าแสตนเลส จ านวน 2 ตัว (กองสวัสดิการ) 5,500 
167 โต๊ะท างานแบบเหล็ก จ านวน 3 ตัว (กองคลัง) 13,500 
168 เก้าอี้ จ านวน 8 ตัว (กองคลัง) 26,000 
169 เก้าอี้ท างานเบาะหนัง จ านวน 10 ตัว (กองช่าง) 17,500 
170 เก้าอี้ท างานพนักงาน จ านวน 1 ตัว (กองช่าง) 5,900 
171 เก้าอี้ท างานพนักงาน จ านวน 2 ตัว (กองช่าง) 13,000 
172 โต๊ะท างานไม้จริง จ านวน 3 ตัว (กองช่าง) 38,000 
173 โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต จ านวน 8 ตัว (กองช่าง) 32,000 
174 เก้าอี้ท างานขาเหล็ก 8 ตัว (กองช่าง ) 36,000 
175 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ตัว (กองช่าง) 10,500 
176 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตัว(กองช่าง) 3,500 
177 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 21,000 
178 โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 3 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 12,000 
179 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 3,500 
180 โซฟาไม้  จ านวน 1 ชุด (กองส่งเสริมการเกษตร) 8,500 
181 เคริ่องปรับอากาศ จ านวน 2 ชุด (กองสาธารณสุข) 42,000 
182 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง  ( กองสาธารณสุข ) 32,000 
183 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุข) 17,550 
184 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 16,000 
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185 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการฯ) 16,000 
186 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง ( ส านักงานปลัด ) 21,000 
187 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการฯ) 4,300 
188 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 16,000 
189 จอแสดงภาพ ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง (กองส่งเสรมิการเกษตร) 4,000 
190 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง (กองส่งเสริมการเกษตร) 11,200 
191 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่อง (กองส่งเสริมการเกษตร) 7,500 
192 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 ชุด (กองช่าง) 66,000 
193 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 2,500 
194 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 17,000 
195 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เครื่อง ( ส านักงานปลัด ) 12,600 
196 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง ( ส านักปลัด ) 21,000 
197 ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง (กองส่งเสริมการเกษตร) 3,900 
198 เครื่องเจาะไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 52,000 
199 เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 8 เมตร พร้อมโคมไฟ LED โซล่าเซลล์ 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จ านวน 10 ชุด 165,000 
200 เครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง (ส านักงานปลัด) 14,500 
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201 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 ชุด (ส านักงานปลัด) 442,900 
202 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ( งานบริหารทั่วไป ) 43,000 
203 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง (ส านักงานปลัด) 22,000 
204 เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 13,800 
205 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 5,500 
206 เครื่องย่อยกิ่งไม้ จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 47,000 
207 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง (ส านักงานปลัด) 11,000 
208 สว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 9,500 
209 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 179,313 
210 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  30,000 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
211 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 16,000 
212 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 600 
213 โครงการ ท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์น้ า 59,600 
214 โครงการสง่เสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ขยะครัวเรือน 49,884.35 
215 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 274,738.80 
216 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  47,400 
217 ก่อสร้างคอกจุดรวบรวม ขยะมูลฝอยในชุมชน 240,000 
218 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสารธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบล 100,600 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  
219 โครงการด าเนินงานศูนย์ อปพร. อบต. หินเหล็กไฟ 14,860 
220 โครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน 30,816 
221 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 11,900 
222 โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วง เทศกาลต่างๆ 49,960 
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จ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ท่ี โครงการ จ านวน 
21 โครงการต่อเติมห้องท างานกองส่งเสริมการเกษตร 237,700 
22 โครงการก่อสร้างป้าย อบต.หินเหล็กไฟ 499,000 
   

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวำคม  2562 
 

งานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 
อบต.หินเหล็กไฟ 

อบต.หินเหล็กไฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การด าเนินการ 
ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในต าบลหิน
เหล็กไฟ 

100 1 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย 30 46,600.00 46,600.00 

    2 นางชชภรณ์ สังข์ทอง 3 14,250.00 14,250.00 

    3 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 
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3. โครงการอบรมให้ความรู้เรือ่ง การส่งเสริม
การท าหีบห่อบรรจุ ภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ
ภายใน ต าบลหินเหล็กไฟ 

100 1 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย 30 13,800.00 13,800.00 

    2 นางสาวชชภร สังข์ทอง 3 5,600.00 5,600.00 

    3 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

4. โครงการฝึกอบรม อาชีพบริการ หลักสูตร 
นวดแผนไทย 

100 1 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย 30 8,700.00 8,700.00 

    2 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

    3 ร้านเจริญทรัพย์พานิชย์ 3 9,730.00 9,730.00 

5. โครงการด าเนินกิจกรรม สภาเด็กและ
เยาวชนในต าบล หินเหล็กไฟ 

100 1 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา 3 3,500.00 3,500.00 

    2 นางภัสสร อยู่โยง 3 4,900.00 4,900.00 

    3 ร้านเจริญทรัพย์พาณิชย ์ 3 4,900.00 4,900.00 

    4 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

6. โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอาชีพส าหรับ 
ผู้สูงอายุ 

100 1 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย  30 310,600.00 310,600.00 

    2 นางสาวชชภร สังข์ทอง 3 3,800.00 3,800.00 

    3 นางสาวชชภร สังข์ทอง 3 6,000.00 6,000.00 

    4 นางสุพาณี ใยมา 5 204,000.00 204,000.00 

    5 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

7. โครงการด าเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ ในต าบลหินเหล็กไฟ 

92 1 นางสาวชลิตา ฆังคัสสะ 182 54,000.00 54,000.00 

    2 ร้านหัวหินดอทคอม 3 2,400.00 2,400.00 

    3 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

    4 ร้านเจริญทรัพย์พาณิชย ์ 3 1,500.00 1,500.00 

    5 นางภัสสร อยู่โยง 1 3,500.00 3,500.00 

    6 นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภา 1 2,500.00 2,500.00 

    7 นายสุนทร สุกสี 3 2,205.00 2,205.00 

    8 27/2562 3 600.00 600.00 

    9 28/2562 3 1,500.00 1,500.00 

    10 นางสาวชลิตา ฆังคัสสะ 122 36,000.00 36,000.00 

    11 นายอภิวัฒน์ จันทร์สิริรักษ์  57 16,838.71 7,838.71 

    12 ร้านหัวหินดอทคอม 3 1,200.00 1,200.00 

    13 ร้านหัวหินดอทคอม 3 1,800.00 1,800.00 

8. โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  

100 1 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

    2 นางสาวชชภร สังข์ทอง 3 18,000.00 18,000.00 

    3 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย 30 81,200.00 81,200.00 

9. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและ

100 1 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 30 141,625.00 141,625.00 
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ควบคุมโรคและ ป้องกันและควบคุมโรคและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

    2 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ 1 2,320.00 2,320.00 

    3 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ 1 3,000.00 3,000.00 

    4 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ 1 1,319.00 1,319.00 

    
5 บริษัท อาร์ตครีเอชั่น (2010) 
จ ากัด 

1 600.00 600.00 

    6 นายวิรุฬ ชวนส าราญ 5 51,000.00 51,000.00 

10. โครงการสงเคราะห์เบ้ีย ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

100 
1 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 6,500.00 6,500.00 

    
2 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 6,500.00 6,500.00 

    
3 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 6,500.00 6,500.00 

    
4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 6,500.00 6,500.00 

    
5 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

28 6,000.00 6,000.00 

    
6 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 6,500.00 6,500.00 

    
7 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 6,500.00 6,500.00 

    
8 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 6,500.00 6,500.00 

    
9 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 6,500.00 6,500.00 

    
10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 6,500.00 6,500.00 

    
11 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 6,500.00 6,500.00 

    
12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 6,500.00 6,500.00 

11. โครงการหลักประกันด้าน รายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 

100 
1 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 959,300.00 959,300.00 

    
2 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

30 961,300.00 961,300.00 

    
3 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

31 966,300.00 966,300.00 

    
4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

31 973,500.00 973,500.00 

    
5 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

28 973,500.00 973,500.00 

    
6 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

31 970,000.00 970,000.00 

    
7 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 965,700.00 965,700.00 

    
8 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 967,900.00 967,900.00 

    
9 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 970,600.00 970,600.00 

    
10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 974,200.00 974,200.00 

    
11 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 978,600.00 978,600.00 

    
12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 978,300.00 978,300.00 

12. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้าง
สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ (เบ้ียความพิการ) 

100 
1 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

31 222,400.00 222,400.00 
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2 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

30 222,400.00 222,400.00 

    
3 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

31 225,600.00 225,600.00 

    
4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

31 227,200.00 227,200.00 

    
5 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเษตร 

28 232,800.00 232,800.00 

    
6 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 235,200.00 235,200.00 

    
7 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 235,200.00 235,200.00 

    
8 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 236,800.00 236,800.00 

    
9 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 237,600.00 237,600.00 

    
10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 244,000.00 244,000.00 

    
11 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

31 247,200.00 247,200.00 

    
12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

30 245,600.00 245,600.00 

13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร
สถานศึกษา 

100 1 โอนเข้าบัญช ี 60 334,800.00 334,800.00 

    2 โอนเข้าบัญช ี 92 433,500.00 433,500.00 

    3 โอนเข้าบัญช ี 90 380,160.00 380,160.00 

    4 โอนเข้าบัญช ี 0 69,230.00 69,230.00 

    5 โอนเข้าบัญช ี 0 48,300.00 48,300.00 

    6 โอนเข้าบัญช ี 0 32,200.00 32,200.00 

    7 โอนเข้าบัญช ี 0 32,200.00 32,200.00 

14. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

100 1 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 30 168,191.38 168,191.38 

    2 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 31 137,271.96 137,271.96 

    3 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 31 159,321.54 159,321.54 

    
4 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัคว์
ใหญ่ 

14 110,083.40 110,083.40 

    5 สหกรณ์โคนมก าเเพงเเสน จ ากัด 19 143,147.90 143,147.90 

15. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็ก
ไฟ 6 แห่ง 

100 1 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 30 41,276.34 41,276.34 

    2 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 31 33,636.96 33,636.96 

    3 สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด 31 40,993.40 40,993.40 

    
4 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัคว์
ใหญ่ 

14 22,477.28 22,477.28 

16. โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศกึษา 
สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน 

100 1 นางสาวนันธิกา นารายนคามินทร์ 30 16,650.00 16,650.00 

    2 ร้านหน่ึงท าป้าย 3 900.00 900.00 

    3 นายเมี้ยน นิลโท 1 2,000.00 2,000.00 

17. โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ ส่งเสริม/
พัฒนาเด็กและ เยาวชนในศูนย์เยาวชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล หินเหล็กไฟ 

100 1 นางสาวนันธิกา นารายนคามินทร์ 30 3,600.00 3,600.00 
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    2 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 500.00 500.00 

    3 นางนงนภัส แซ่เตียว 7 3,600.00 3,600.00 

    4 ใบส่ังซื้อเลขที่ 38/2562 3 2,400.00 2,400.00 

18. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา และศึกษาดูงาน 

100 1 นางสาวนันธิกา นารายนคามินทร์ 30 9,950.00 9,950.00 

    2 นาบชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 900.00 900.00 

    3 นางสาวชชภร สังข์ทอง 3 3,493.00 3,493.00 

19. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ เตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก 
ปฐมวัย 

100 1 เจริญทรัพย์พาณิชย ์ 3 4,590.00 4,590.00 

    2 ร้านหน่ึงท าป้าย 3 2,350.00 2,350.00 

20. โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม  

100 1 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 500.00 500.00 

21. โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันส าคัญ
ทางศาสนา  

100 1 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 30/2562 3 4,940.00 4,940.00 

    2 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 31/2562 1 920.00 920.00 

    3 ใบส่ังจ้าง 26/2562 3 900.00 900.00 

    

4 ใบสั่งจา้ง 25/2562 

 

 
 

3 840.00 840.00 

22. โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง 100 1 นายชลิต ฉิงเล็ก 3 1,800.00 1,800.00 

    2 นายสุนทร สุกสี 1 300.00 300.00 

    3 นายคณพศ จันหอม 2 5,000.00 5,000.00 

23. โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ 100 1 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 7 1,200.00 1,200.00 

    2 นายวิษณุ ยุทธวารีชัย  7 2,000.00 2,000.00 

    3 นายวิสูตร ป่ินเเก้ว 7 1,353.00 1,353.00 

    4 นายอาภรณ์ ป่ินวิถี 7 1,800.00 1,800.00 

    5 นายวันชัย บัวพง 7 800.00 800.00 

    6 นายโสภณ เเสงพวง 7 1,500.00 1,500.00 

24. โครงการเฉลิมพระเกียรต ิ 100 1 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 41/2562 3 15,000.00 15,000.00 

25. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

100 1 ใบส่ังจ้าง6/2562 ร้านหน่ึงท าป้าย 3 600.00 600.00 

    
2 ใบส่ังซื้อ4/2562 น.ส.อนุลักษณ์ 
ทองโสภา 

30 3,000.00 3,000.00 

    
3 ใบส่ังจ้าง7/2562 น.ส.อนุลักษณ์ 
ทองโสภา 

23 13,500.00 13,500.00 

    
4 ใบส่ังซื้อ3/2562 ร้านมาวิน เนชั่น
ซัพพลาย 

30 141,750.00 141,750.00 

26. อุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

100 1 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 50 1,168,000.00 1,168,000.00 

    2 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 50 860.00 860.00 

    3 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 50 1,147,000.00 1,147,000.00 
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    4 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 50 1,195,000.00 1,195,000.00 

    5 โรงเรียนสังกัดสพฐ. 34 10,880.00 10,880.00 

27. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 

100 
1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 

365 400,000.00 400,000.00 

28. โครงการส่งเสริมอาชีพการท าของใช้จาก
ขยะรีไซเคิล 

100 1 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย 30 10,800.00 10,800.00 

    2 ร้านเจริญทรัพย์พาณิชย ์ 3 3,600.00 3,600.00 

    3 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

    4 นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย 30 10,800.00 10,800.00 

    5 38/2562 3 1,100.00 1,100.00 

    6 39/2562 3 2,500.00 2,500.00 

    7 33/2562 3 600.00 600.00 

29. โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการใน
บริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ" 

100 1 - 365 99,400.00 99,400.00 

30. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหัว
หิน ให้กับเทศบาลหนองพลับ 

100 1 เทศบาลต าบลหนองพลับ 365 50,000.00 50,000.00 

31. โครงการฝึกอบรม อุตสหากรรม 
หลักสูตร- สบู่หอมจากสมุนไพร 

100 1 B00080/62 30 11,200.00 11,200.00 

    2 26/2562 3 13,450.00 13,450.00 

    3 25/2562 1 4,750.00 4,750.00 

    4 26/2562 3 600.00 600.00 

32. โครงการส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าและ
พับผ้า 

100 1 B00051/62 30 13,200.00 13,200.00 

    2 16/2562 3 4,750.00 4,750.00 

    3 15/2562 3 11,450.00 11,450.00 

    4 19/2562 3 600.00 600.00 

33. โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์สบู่
จากสมุนไพร 

100 1 B00080/62 30 11,200.00 11,200.00 

    2 22/2562 3 13,450.00 13,450.00 

    3 21/2562 3 4,750.00 4,750.00 

    4 26/2562 3 600.00 600.00 

34. โครงการส่งเสริมอาชีพ การท าเทียน
แฟนซี่ 10 แบบ 

100 1 ร้านหน่ึงท าป้าย 3 600.00 600.00 

    2 ร้านเจริญทรัพย์พาณิชย ์ 3 4,750.00 4,750.00 

    3 ร้านเจริญทรัพย์พาณิชย ์ 3 11,450.00 11,450.00 

ยุทธศาสตร์ที2่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

35. โครงการแปลงสาธิตการเกษตร 
ผสมผสานโดยยึดแนวทาง พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 
1 ใบส่ังซื้อ11/2562 ร้านเกษตร
ยุทธนา 

20 24,880.00 24,880.00 

    
2 ใบส่ังจ้าง11/2562 นายเสถียร 
กลมธรรมมา 

30 52,450.00 52,450.00 

    
3 ใบส่ังซื้อ 10/2562 นางจ านงค์ 
ฆังคัสสะ 

30 5,000.00 5,000.00 
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    4 ใบส่ังซื้อ9/2562 20 7,630.00 7,630.00 

36. โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร 199 1 12/2562 ใบส่ังจ้าง 3 400.00 100,000.00 

    
2 ใบส่ังซื้อ 12/2562 นางสาวอนุ
ลักษณ์ ทองโสภา 

5 300.00 300.00 

    
3 ใบส่ังจ้าง 13/2562นายเอกชัย 
วรรณา 

3 30,000.00 30,000.00 

    4 - 7 69,300.00 69,300.00 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

37. จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ชนิดถุงบลู
มิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม 

100 1 นายส าเริง ยิ้มเลี้ยง 7 98,890.00 98,890.00 

    2 นายส าเริง ยิ้มเลี้ยง 7 98,890.00 98,890.00 

    3 นางสาวสุชาดา สืบดา 15 98,890.00 98,890.00 

38. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ า 
ม.2 บ้านวังโบสถ์ 

98 
1 สัญาเลขที่ 29/2562 บริษัท 
เอสอาร์ คอนส์ จ ากัด 

30 1,180,000.00 1,157,815.25 

39. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ลุงโม ม.3 100 
1 สัญญาเลขที ่28/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด สิงหกุล คอนสตรัคชั่น 

30 903,000.00 903,000.00 

40. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หญ้าคา(ต่อจาก
โครงการเดิม)หมู่ที3่ บ้านหนองนกน้อย 

100 
1 สัญญาเลขที่ 15/2562 บริษัท เท
วกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

30 245,475.00 245,475.00 

41. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ตาเจ็ก ม.4 100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุลพงษ์การโยธา 
23/2562 

30 1,080,000.00 1,080,000.00 

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

100 
1 สัญญาเลขที่ 25/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ส าราญ คอน
สตรัคชั่น 

30 895,000.00 895,000.00 

43. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.ยายน้อย ม.5 100 1 นายเฉลิม ดาวอุษาสุข / 6/2562 30 200,000.00 200,000.00 

44. ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร(ต่อ
จากโครงการเดิม) ม.6บ้านหนองซอ 

100 
1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
/ 14/2562 

30 231,000.00 231,000.00 

45. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ดีเด่น ม.6 100 
1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

/ 18/2562 
30 215,000.00 215,000.00 

46. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สินทรัพย์ ม.7 100 
1 สัญญาเลขที่ 24/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด จุลพงษ์การโยธา 

30 851,000.00 851,000.00 

47. ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอลก
รีตจากสามแยกไปบ้านนายรองหมู่10บ้าน
หนองของใต้ 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครชัยการช่าง / 
21/2562 

30 864,000.00 864,000.00 

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

90 
1 สัญญาเลขที่ 30/2562 บริษัท 
เอสอาร์ คอนส์ จ ากัด 

30 520,000.00 473,000.00 

49. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.2/2 ม.11 0 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัวหินคอนกรีต 
2008 66/2562 

45 400,000.00 0.00 

50. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสาม
พันนาม ม.12 

100 
1 สัญญาเลขที่ 16/2562 บริษัท เท
วกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

30 260,690.00 260,690.00 

51. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจาก
โครงการเดิม) ม.13 

100 
1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

/ 17/2562 
30 100,000.00 100,000.00 

52. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไปรษณีย์เอกชน 

ม.13 
100 

1 บริษัท เจ.เอช.ซี.คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
/ 65/2562 

45 124,000.00 124,000.00 

53. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40เมตร พร้อมบ่อพัก
และฝาปิดตะเกลงเหล็ก ซอยฉ่ าชื่น ม.15บ้าน
หนองขอนเหนือ 

100 
1 บริษัท เอสอาร์คอนส์ จ ากัด 
51/2562 

30 950,000.00 950,000.00 

54. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100 
1 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาปราณบุร ี

15 71,596.00 71,596.00 

    
2 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาปราณบุร ี

15 5,622.00 5,622.00 

55. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(กองช่าง) 

100 1 - 365 41,796.00 41,796.00 

56. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 100 1 ร้านหัวหินดอทคอม 7 4,650.00 4,650.00 

57. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 

0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรง
100 

1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จ ากัด / 
49/2562 

30 700,000.00 700,000.00 
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เหล็กซอยเขา้วัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองขอน 

58. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 

100 
1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

/ 19/2562 
30 382,000.00 382,000.00 

59. ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 1 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
100 

1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

/ 9/2562 
30 175,000.00 175,000.00 

60. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา2 

(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง 

100 
1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

/ 10/2562 
30 138,000.00 138,000.00 

61. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 3 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
เหียง 
 

 

100 
1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

/ 11/2562 
30 121,000.00 121,000.00 

62. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 

0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรง
เหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 

97 
1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จ ากัด / 
50/2562 

30 850,000.00 829,400.00 

63. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยสามพันนาม-หนองคร้า (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครชัยการช่าง / 
22/2562 

30 814,000.00 814,000.00 

64. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกหม่อนไหม 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนอง
สมอ 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ส าราญ 
คอนสตรัคชั่น 26/2562 

30 857,000.00 857,000.00 

65. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงชวน หมู่ที่ 
14 บ้านหนองสมอ 

100 
1 บริษัท เทวกฤต คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

/ 13/2562 
30 194,750.00 194,750.00 

66. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายก๋วย (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16 

100 
1 สัญญาเลขที่ 27/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ส าราญ คอน
สตรัคชั่น  

30 700,000.00 700,000.00 

67. ก่อสร้างถนนคสล.ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ 8 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 

587295 N 1392369 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ UTM 47P E 587320 N 

1392237 

100 
1 บริษัท เอส อาร์ คอนส์ จ ากัด / 
32/2562 

30 495,000.00 495,000.00 

68. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยส าราญรักษ์ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E 587893 N 

1395390 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E 587807 N 

1395344 

100 
1 บริษัท เอสอาร์ คอนส์ จ ากัด 
33/2562 

30 324,000.00 324,000.00 

69. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 

0.30 เมตร คสล.พร้อมบ่อพักและ ฝาปิดบ่อ
พัก คสล.ซ.1 หนองเสือด า หมู่ 8 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 

586443 N 1392399 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ UTM 47P E 586440 N 

1392577 

100 1 นายธงชัย เอกบุตร / 42/2562 30 257,000.00 257,000.00 

70. ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยแยก วัดนิ
โครธาราม หมู่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E597443 N1390219 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E597598 N1390230 

100 
1 สัญญาเลขที่ 35/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 302,000.00 302,000.00 

71. ปรับปรุงผิวจราจรคสล. ซอยครัวผู้ใหญ่-
สายบายพาส หมู่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E593165 

N1395311 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E593247 N1395512 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครชัยการช่าง 
59/2562 

30 313,000.00 313,000.00 

72. ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เชื่อมต่อหลังโรงเรียน หนองเหียง 
หมู่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 

47P E598423 N1390857 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E598395 N1390870 

100 
1 บริษัท เอสอาร์ คอนส์ จ ากัด 
34/2562 

30 56,500.00 56,500.00 

73. ปรับปรุงผิวจราจรคสล.ซอยเฉลิมพระ 
เกียรติ หมู่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E599332 N1392337 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครชัยการช่าง 
58/2562 

30 274,000.00 274,000.00 
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E599491 N1392316 

74. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E597117 N1390241 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 
E597118 N1390329 

100 
1 สัญญาเลขที่ 40/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 158,000.00 158,000.00 

75. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ห้วยโดดสวนน้ า หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E595740 
N1392789 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E596019 N1393016 

100 
1 สัญญาเลขที่ 36/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 495,000.00 495,000.00 

76. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E592651 N1392596 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E592183 N1392338 

100 
1 สัญญาเลขที่ 37/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 351,000.00 351,000.00 

77. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 1.008 -

กม.1.058 หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E592257 
N1390015 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E592244 N1389966 

100 
1 สัญญาเลขที่ 40/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 92,000.00 92,000.00 

78. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 1.292 -
กม.1.342 หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E592196 

N1389737 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E592196 N1389685 

100 
1 สัญญาเลขที่ 40/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 92,000.00 92,000.00 

79. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองหมี หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E592094 N1391029 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 
E590962 N1390304 

100 
1 สัญญาเลขที่ 38/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 498,000.00 498,000.00 

80. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตา
เจ๊ก(ต่อจากของเดิมปี62) หมู่ที่ 4 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E591832 N1389674 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E591813 N1389529 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงหกุลคอน
สตรัคชั่น / 43/2562 

30 422,000.00 422,000.00 

81. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ข้างอนามัย หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E591365 

N1391104 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E591477 N1390980 

100 
1 สัญญาเลขที่ 31/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด จุลพงษ์การโยธา 

30 493,000.00 493,000.00 

82. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอย 5 (วงแหวน) หมู่ที่ 5 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E588580 N1395877 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E588215 N1395573 

 

 
 

100 
1 บริษัท แหวนวัฒนา จ ากัด 
54/2562 

45 850,000.00 850,000.00 

83. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองเหียง -หม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E599269 N1391839 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E599098 N1391304 
 

100 
1 บริษัท แหวนวัฒนา จ ากัด 
55/2562 

45 550,000.00 550,000.00 

84. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E597643 N1393768 
ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงหกุลคอน
สตรัคชั่น 62/2562 

45 467,000.00 467,000.00 
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E599472 N1392203 

85. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติก 
คอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อจาก ถนนคสล.
ปี62) หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E587320 N1392237 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 
E586450 N1392066 

100 
1 บริษัท แหวนวัฒนา จ ากัด 
52/2562 

45 1,010,000.00 1,010,000.00 

86. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อ านวยผล -บายพาส หมู่ที่ 9 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E595678 N1389068 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E594567 N1388663 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครชัยการช่าง / 
56/2562 

45 1,788,000.00 1,788,000.00 

87. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยจากสามแยกบ้านนาย รอง(ต่อ
จากของเดิมปี 61)-บริเวณ ร้านค้า หมู่ที่ 
10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 

47P E596890 N1390644 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 
47/2562  

45 951,000.00 951,000.00 

88. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 

หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 

47P E5590105 N1364031 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E588852 N1393974 

100 
1 สัญญาเลขที่ 39/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 472,000.00 472,000.00 

89. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัด
สามพันนาม- สระน้ าวัด หมู่ที่ 12 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E593466 N1394576 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E593963 N1394221 

100 
1 สัญญาเลขที่ 41/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 323,000.00 323,000.00 

90. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ร่วมพัฒนา-ซอยยายก๋วย หมู่ที่ 13 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E589912 N1390890 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E589744 N1390239 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครชัยการช่าง / 
57/2562 

45 1,075,000.00 1,075,000.00 

91. ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E598574 N1390147 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 
E599154 N1391232 

 

 

 

100 
1 หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์ / 
48/2562 

45 1,857,000.00 1,857,000.00 

92. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
แยกหม่อนไหมสมเด็จฯหมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E598098 N1391120 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E598748 N1390755 

100 
1 สัญญาเลขที่ 41/2562 ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ 

30 66,000.00 66,000.00 

93. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 

0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรง
เหล็กซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E598968 N1390347 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 
E598967 N1390310 

100 
1 นางสาววไลพร ธีระศานต์ 
46/2562 

30 76,900.00 76,900.00 

94. ก่าสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิ
รัตน์ หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E599309 N1389729 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E599015 N1389373 

100 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงหกุลคอน
สตรัคชั่น / 44/2562 

30 495,000.00 495,000.00 

95. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

100 
1 บริษัท แหวนวัฒนา จ ากัด 
53/2562 

45 1,240,000.00 1,240,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

E598832 N1389645 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 
E598513 N1389574 

96. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจาก
โครงการเดิม) ม.13 

98 
1 บริษัท เจ.เอช.ซี. คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด / 63/2562 

45 426,000.00 421,151.00 

97. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่
แลนด์ 8 หมู่ที่ 9 

100 
1 บริษัท เจ.เอช.ซี. คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด / 64/2562 

45 484,000.00 484,000.00 

98. ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย4 หมู่ที่ 5 

0 
1 สัญญาเลขที่ 17/2563 หจก.
ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น 

60 136,000.00 0.00 

99. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1(
หมอจีบ)(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 

0 
1 สัญญาเลขที่ 17/2563 หจก.
ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น 

60 268,000.00 0.00 

100. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
10 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 

0 
1 สัญญาเลขที่ 7/2563 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 496,500.00 0.00 

101. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจรัญ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
ละติจูด 12.60724 ลองติจูด 
99.89772 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.60804 ลองติจูด 
99.89762 

0 
1 สัญญาเลขที่ 18/2563 หจก.
ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น 

60 211,000.00 0.00 

102. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ชวาทอง หมู่ที่ 6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
ละติจูด 12.59537 ลองติจูด 
99.81922 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.58565 ลองติจูด 9992442 

0 
1 สัญญาเลขที่ 4/2563 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 459,000.00 0.00 

103. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
โชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58182 ลองติจูด 
99.83785 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.58206 ลองติจูด 
99.83621 
 

 

 

 
 

0 
1 สัญญาเลขที่ 9/2563 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 377,000.00 0.00 

104. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ยาใจ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
ละติจูด 12.57955 ลองติจูด 
99.83769 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.57897 ลองติจูด 
99.83893 

0 
1 สัญญาเลขที่ 9/2562 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 91,000.00 0.00 

105. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.62962 ลองติจูด 
99.81957 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.62974 ลองติจูด 
99.81825 

0 
1 สัญญาเลขที่ 17/2563 หจก.
ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น 

60 42,000.00 0.00 

106. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.57283 ลองติจูด 
99.86101 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.57657 ลองติจูด 
99.86351 

0 
1 สัญญาเลขที่ 16/2563 หจก.
ทรัพย์ส าราญ คอนตรัคชั่น 

60 260,500.00 0.00 

107. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
วัดหนองตะเภา หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58218 ลองติจูด 
99.84696 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.58284 ลองติจูด 
99.84705 

0 
1 สัญญาเลขที่ 16/2563 หจก.
ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น 

60 135,000.00 0.00 

108. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ศาลาบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58871 ลองติจูด 
99.91377 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.58872ลองติจูด 99.91336 

0 
1 สัญญาเลขที่ 18/2563 หจก.
ทรัพย์ส าราญ คอนสตรัคชั่น 

60 70,500.00 0.00 

109. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สามพันนาม-หนองนกน้อย หมู่ที่ 12 ค่าพิกัด

0 
1 สัญญาเลขที่ 8/2563 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 137,000.00 0.00 
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จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61878 

ลองติจูด 99.85410 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ ละติจูด 12.60470 ลองติจูด 

99.85746 

110. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สุดใจ หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
ละติจูด 12.57726 ลองติจูด 

99.82158 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.57754 ลองติจูด 99.81880 

0 
1 สัญญาเลขที่ 10/2563 หจก.สรัล
กรก่อสร้าง 

60 457,500.00 0.00 

111. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
หนองน้อยสามพันนาม หมู่ที่ 12 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.51259 

ลองติจูด 99.86247 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ ละติจูด 12.61253 ลองติจูด 
99.86243 

0 
1 สัญญาเลขที่ 8/2563 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 18,500.00 0.00 

112. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อ านวยผล1 - ซอยอ านวยผล หมู่ที่ 9 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.56566 ลองติจูด 99.88137 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.56500 

ลองติจูด 99.88144 

 
 

 

 

 

0 
1 สัญญาเลขที่ 5/2563 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 448,000.00 0.00 

113. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
อ านวยผล4 - ซอยอ านวยผล2 หมู่ที่ 9 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.55557 ลองติจูด 99.87929 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.55554 

ลองติจูด 99.88030 

0 
1 สัญญาเลขที่ 6/2563 หจก.สรัลกร
ก่อสร้าง 

60 323,500.00 0.00 

114. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ซอยไร่แลนด์2(ต่อจากโครงการเดมิ) 
หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.59078 ลองติจูด 99.80073 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.59127 
ลองติจูด 99.79589 

0 
1 สัญญาเลขที่ 13/2563 หจก.นคร
ชัยการช่าง 

60 497,000.00 0.00 

115. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข2 หมู่ที่ 
10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 

12.56564 ลองติจูด 99.89344 - ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.56593 

ลองติจูด 99.89458 

0 
1 สัญญาเลขที่ 14/2563 หจก.นคร
ชัยการช่าง 

60 45,000.00 0.00 

116. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.56470 ลองติจูด 
99.89408 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
ละติจูด 12.57716 ลองติจูด 
99.89336 

0 
1 สัญญาเลขที่ 14/2563 หจก.นคร
ชัยการช่าง 

60 315,000.00 0.00 

117. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสามพันนาม - ตอเกตุ หมู่ที่ 12 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61831 

ลองติจูด 99.85744 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ ละติจูด 12.61873 ลองติจูด 

99.85447 

0 
1 สัญญาเลขที่ 15/2562 หจก.นคร
ชัยการช่าง 

60 327,000.00 0.00 

ยุทธศาสตร์ที4่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

118. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(ส านักปลัด) 

100 1 - 365 114,314.00 114,314.00 

119. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง 
ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทางวิชาการการ
ประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(ส านักปลัด) 

100 1 - 365 93,100.00 93,100.00 

120. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา 
ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ 

100 1 4/2562 1 5,025.00 5,025.00 

    2 19/2562 1 4,875.00 4,875.00 
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    3 21/2562 1 4,875.00 4,875.00 

    4 22/2562 1 2,650.00 2,650.00 

    5 ใบส่ังจ้าง 31/2562 1 4,875.00 4,875.00 

    6 ใบส่ังซื้อ 33/2562 3 3,675.00 3,675.00 

    7 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 50/2562 1 2,100.00 2,100.00 

    8 ใบส้ังจ้างเลขที่ 51/2562 3 3,150.00 3,150.00 

    9 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 60/2562 1 4,875.00 4,875.00 

    10 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 65/2562 3 5,000.00 5,000.00 

    11 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 70/2562 5 5,625.00 5,625.00 

    12 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 71/2562 3 4,425.00 4,425.00 

    13 .ใบส่ังจ้าง 72/2562 1 4,425.00 4,425.00 

    14 .ใบส่ังจ้าง 73/2562 3 4,425.00 4,425.00 

    15 .ใบส่ังจ้าง 78/2562 1 9,400.00 9,400.00 

    16 .ใบส่ังจ้าง 82/2562 3 6,400.00 6,400.00 

121. ค่าเลี้ยงในการต้อนรับ คณะบุคคล 100 1 ใบส่ังจ้าง 20/2562 1 2,380.00 2,380.00 

    2 ใบส่ังจ้าง 27/2562 1 2,030.00 2,030.00 

    3 ใบส่ังจ้าง 28/2562 1 2,100.00 2,100.00 

    4 ใบส่ังจ้าง 29/2562 1 1,925.00 1,925.00 

    5 ใบส่ังจ้าง 30/2562 1 1,785.00 1,785.00 

    6 .ใบส่ังจ้าง 32/2562 3 2,100.00 2,100.00 

    7 ใบส่ังจ้าง 37/2562 1 2,100.00 2,100.00 

    8 .ใบส่ังจ้าง 40/2562 1 3,150.00 3,150.00 

    9 ใบส่ังจ้าง 42/2562 1 2,590.00 2,590.00 

    10 ใบส่ังจ้าง 43/2562 1 3,150.00 3,150.00 

    11 ใบส่ังจ้าง 44/2562 1 1,925.00 1,925.00 

    12 ใบส่ังจ้าง 45/2562 1 3,990.00 3,990.00 

    13 ใบส่ังจ้าง 46/2562 1 2,100.00 2,100.00 

    14 ใบส่ังจ้าง 47/2562 1 2,100.00 2,100.00 

    15 ใบส่ังจ้าง 50/2562 1 2,100.00 2,100.00 

    16 ใบส่่ังจ้างเลขที่ 51/2562 3 3,150.00 3,150.00 

    17 ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2562 1 3,500.00 3,500.00 

    18 .ใบส่ังจ้าง 82/2562 1 1,785.00 1,785.00 

122. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 100 1 .ใบส่ังซื้อ 1/2562 5 2,892.00 2,892.00 
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    2 บันทึกตกลงซื่อขายเลขที่ 5/2562 15 211,200.00 211,200.00 

    3 ใบส้ังซื้อ เลขที่ 14/2562 3 22,706.00 22,706.00 

    4 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 9/2562 92 2,400.00 2,400.00 

    5 .ใบส่ังจ้าง 21/2562 3 85,697.00 85,697.00 

    6 .ใบส่ังจ้าง 24/2562 3 142,450.00 142,450.00 

    7 .ใบส่ังซื้อ 27/2562 3 40,402.00 40,402.00 

123. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ส านักปลัด) 100 1 ใบส้ังซื้อ 28/2562 3 9,540.00 9,540.00 

124. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 
(ส านักปลัด) 

100 1 .ใบส่ังซื้อ 27/2562 1 2,900.00 2,900.00 

125. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านัก
ปลัด) 

100 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั๊งถาวรการ 365 81,030.00 81,030.00 

126. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 100 1 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 13/2562 3 15,320.00 15,320.00 

    2 .ใบส่ังซื้อ 22/2562 5 60,050.00 60,050.00 

127. จัดซ้ือบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 100 1 แพรพิไลการค้า 3 49,428.00 49,428.00 

    2 แพรพิไลการค้า 3 65,620.00 65,620.00 

    3 แพรพิไลการค้า 3 14,840.00 14,840.00 

128. จ้างเหมาบริการอื่นๆ (ส านักปลัด) 100 1 - 365 958,724.60 958,724.60 

129. จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ (ส านักปลัด) 100 1 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 26/2562 3 3,600.00 3,600.00 

    2 .ใบส่ังซื้อ 31/2562 3 6,350.00 6,350.00 

130. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
(ส านักปลัด) 

100 1 1/2562 1 15,270.51 15,270.51 

    2 6/2562 3 2,400.00 2,400.00 

    3 7/2562 1 400.00 400.00 

    4 8/2562 5 3,900.00 3,900.00 

    5 9/2562 1 900.00 900.00 

    6 ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2562 15 5,500.00 5,500.00 

    7 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 23/2562 1 3,475.36 3,475.36 

    8 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 33/2562 1 900.00 900.00 

    9 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 48/2562 1 4,032.30 4,032.30 

    10 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 52/2562 1 2,546.60 2,546.60 

    11 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 57/2562 7 18,832.00 18,832.00 

    12 ใบส่่ังจ้างเลขที่ 59/2562 1 2,800.00 2,800.00 

    13 ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2562 1 1,800.00 1,800.00 

    14 ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2562 5 1,500.00 1,500.00 

131. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100 1 - 365 179,313.00 179,313.00 

132. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม 
(ส านักปลัด) 

100 1 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 365 15,408.00 15,408.00 
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133. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ( 
หน่วยตรวจสอบฯ) 

100 1 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล 365 23,820.00 23,820.00 

134. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(ป้องกัน) 

100 1 CNTR-0017/62 365 108,000.00 108,000.00 

    2 CNTR-0016/62 365 108,000.00 108,000.00 

    3 24/2562 5 30,816.00 30,816.00 

    4 185/62 89 27,000.00 27,000.00 

    5 0235/62 69 11,571.00 11,571.00 

    

10/2562 

 
 

7 4,500.00 4,500.00 

135. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน
ฯ) 

100 1 29/2562 15 19,902.00 19,902.00 

136. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งาน
ป้องกันฯ) 

100 1 2/62 365 61,190.00 61,190.00 

137. จัดซ้ือวัสดุเชื้องเพลิงและ หล่อลื่น (งาน
ป้องกัน) 

99 1 1/62 365 378,468.60 378,468.00 

138. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งาน
ป้องกันฯ) 

100 1 2/62 3 89,000.00 89,000.00 

    2 3/62 1 3,500.00 3,500.00 

    3 5/62 1 3,500.00 3,500.00 

139. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) 100 1 4/62 1 1,470.00 1,470.00 

140. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
(งานป้องกัน) 

100 1 12/2562 3 13,700.00 13,700.00 

    2 16/62 3 11,800.00 11,800.00 

    3 17/62 3 14,970.00 14,970.00 

    4 18/62 1 3,420.00 3,420.00 

    5 25/62 3 18,480.00 18,480.00 

    6 36/62 3 44,010.00 44,010.00 

    7 55/62 3 25,550.00 25,550.00 

    8 54/62 1 60,800.00 60,800.00 

    9 53/62 1 9,320.00 9,320.00 

    10 56/62 1 4,360.00 4,360.00 

    11 79/62 3 12,000.00 12,000.00 

    12 80/62 3 20,000.00 20,000.00 

    13 81/62 15 5,992.00 5,992.00 

141. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 100 
1 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

7 20,362.00 20,362.00 

    2 ร้านดินสอ ใบส่ังซื้อ 08/2562 7 29,500.00 29,500.00 

142. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น(กอง
คลัง) 

69 1 หจก.ตั๊งถาวรการ 365 100,000.00 69,239.00 

143. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 100 
1 ร้านหัวหินดอทคอม ใบส่ังซื้อ 
04/2562 

3 8,700.00 8,700.00 

    
2 ร้านหัวหินดอทคอม ใบส่ังซื้อ 
03/2562 

3 4,310.00 4,310.00 
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3 ร้านหัวหินดอทคอม ใบส่ังซื้อ 
05/2562 

3 8,700.00 8,700.00 

    
4 ร้านหัวหินดอทคอม ใบส่ังซื้อ 
07/2562 

5 14,500.00 14,500.00 

    
5 ร้านหัวหินดอทคอม ใบส่ังซื้อ 
02/2562 

3 8,700.00 8,700.00 

144. ค่าบ ารุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(กองคลัง) 

100 

1 บริษัท ไอเย็น-อ าพลแอร์ (1994) 
จ ากัด 
 

 

1 1,926.00 1,926.00 

    2 ร้านหัวหินดอทคอม 3 450.00 450.00 

    3 อู๊ด ไดนาโมแอร์ 3 3,000.00 3,000.00 

    4 อู่โอ ออโต้เซอร์วิส 1 6,910.00 6,910.00 

    5 ร้านเอิร์ท ออโต้ซาวด ์ 3 7,500.00 7,500.00 

    6 ร้านหนองขอน ไอที โมบาย 3 2,340.00 2,340.00 

    7 ร้านหัวหินดอทคอม 5 1,250.00 1,250.00 

    8 อู่โอ ออโต้เซอร์วิส 5 9,204.00 9,204.00 

    9 อู่โอ ออโต้เซอร์วิส 5 2,770.00 2,770.00 

    10 ร้านหัวหินดอทคอม 3 4,800.00 4,800.00 

145. โครงการค่าบริการส่ือสาร และ
โทรคมนาคม(กองคลัง) 

100 1 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 365 24,772.22 24,772.22 

146. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
(กองช่าง) 

100 1 - 365 41,796.00 41,796.00 

147. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน
รถยนต์ส่วนกลาง 

100 1 - 365 80,295.25 80,295.25 

148. โครงการรจ้างเหมาคนงานทั่วไป 100 1 นายวิเชียร อ่ าส าอาง 365 108,000.00 108,000.00 

    2 นางสาวเมธินี บุญรอด 365 108,000.00 108,000.00 

149. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) 100 1 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 365 45,070.80 45,070.80 

    2 นายจักรพันธ์ น้อยสุวรรณ์ 20 60,000.00 60,000.00 

150. จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
(กองช่าง) 

100 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั๊งถาวรการ 365 64,950.00 64,950.00 

151. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง
ช่าง) 

100 1 พ.ปราณบุรีออโต้เพ้นท์ 3 22,000.00 22,000.00 

152. โครงการค่าบริการส่ือสารและ 
โทรคมนาคม (กองช่าง) 

100 
1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

365 19,260.00 19,260.00 

153. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ
ของกองส่งเสริม การเกษตร 

100 1 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 1 500.00 500.00 

    2 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 5 12,460.00 12,460.00 

154. บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของกอง ส่งเสริมการเกษตร (ที่มี
วงเงินเกิน 5,000 บาท) 

100 1 ใบส่ังจ้าง8/2562 1 1,201.61 1,201.61 

    
2 ใบส่ังจ้าง20/2562 ร้านหัวหิน
ดอทคอม 

3 1,300.00 1,300.00 

    
3 ใบส่ังจ้าง 21/2562 ร้านหัวหิน
ดอทคอม 

3 2,000.00 2,000.00 

    
4 ใบส่ังจ้าง 14/2562 บริษัทไอเย็น-
อ าพลแอร์(199)จ ากัด 

1 535.00 535.00 

155. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองเกษตร) 100 
1 ใบส่ังซื้อ 13/2562 ร้นดินสอ(นาย
สุนทร สุกสี) 

20 19,806.00 19,806.00 

    
2 ใบส่ังซื้อ 27/2562 ร้านโสภา
พาณิชย ์

15 9,600.00 9,600.00 
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156. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง
เกษตร) 

75 
1 ใบส่่ังจ้าง1/2562 นายไวกูล แสง
อุทัย 

182 54,000.00 54,000.00 

    
2 ใบส่ังจ้าง10/2562 นายไวกูล แสง
อุทัย 

183 54,000.00 9,000.00 

    3 ใบส่ังจ้าง 2/2562 หน่ึงท าป้าย 3 4,000.00 4,000.00 

    
4 ใบส่ังจ้าง5/2562 น.ส.อุบล โมก
แก้ว 

15 9,250.00 9,250.00 

    
5 ใบส่ังจ้าง4/2562 นายเตือน สังข์
เพิ่ม 

3 2,200.00 2,200.00 

    6 ใบส่ังจ้าง 3/2562 บริษัทริโก้ 304 24,000.00 24,000.00 

    
7 ใบส่ังจ้าง19/2562 นายดอกรัก ภู่
ภักด ี

10 12,000.00 12,000.00 

    
8 ใบส่ังจ้าง 25/2562 นายเสถียร 
กลมธรรมมา 

3 21,000.00 21,000.00 

157. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) 100 
1 ใบส่ังซื้อ2/2562 ร้านหัวหิน
ดอทคอม 

7 3,950.00 3,950.00 

    
2 ใบส่ังซื้อ 5/2562 ร้านหัวหิน
ดอทคอม 

30 7,900.00 7,900.00 

    
3 ใบส่ังซื้อ18/2562 ร้านหัวหิน
ดอทคอม 

3 7,900.00 7,900.00 

    
4 ใบส่ังซื้อ 22/2562 ร้านหัวหิน
ดอทคอม 

15 18,300.00 18,300.00 

158. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองเกษตร) 100 1 ใบส่ังซื้อ25/2562ร้านศักดาค้าไม ้ 7 22,800.00 22,800.00 

    2 ใบส่ังซื้อ7/2562 ร้านบ๊ิกโฮม 30 19,990.00 19,990.00 

    
3 ใบส่ังซื้อ29/2562 นายยุทธนา พุด
เทศ 

3 14,210.00 14,210.00 

159. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) 100 
1 ใบส่ังซื้อ 19/2562 นางสาวขวัยใจ 
ธรรมธาร 

3 9,000.00 9,000.00 

    
2 ใบส่ังซื้่อ 24/2562 ร้านเกษตร
ยุทธนา 

10 56,860.00 56,860.00 

160. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (กอง
เกษตร) 

100 
1 ใบส่ังซื้อ 21/2562 ร้านน้องเมย์
การยาง 

3 11,000.00 11,000.00 

161. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กอง
เกษตร) 

100 
1 ใบส่ังซื้อ 1/2562 หจก.ตั๊งถาวร
การ 

365 60,000.00 60,000.00 

162. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 
(กองเกษตร) 

100 
1 ใบส่ังซื้อ 30/2562 ร้านเกษตร
ยุทธนา 

3 4,530.00 4,530.00 

163. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง
เกษตร) 

100 1 ใบส่ังซื้อ8/2562 บริษัทบ๊ิกเคี้ยง  15 1,498.00 1,498.00 

164. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม 
(กองเกษตร) 

100 1 บริษัททีโอที จ ากัด 365 8,988.00 8,988.00 

165. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ 
(กองสวัสดิการฯ) 

100 1 - 365 8,868.00 8,868.00 

166. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ( กองสวัสดิการฯ) 

100 1 1/2562 212 54,000.00 54,000.00 

    2 5/2562 10 17,000.00 17,000.00 

    3 4/2562 183 54,000.00 54,000.00 

    4 5/2562 89 27,000.00 27,000.00 

167. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการฯ) 100 1 3/2562 3 3,735.00 3,735.00 

    2 27/2562 3 10,660.00 10,660.00 

168. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กอง
สวัสดิการฯ) 
 

 

61 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั้งถาวรการ 365 100,000.00 61,250.00 

169. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ
ฯ) 

100 1 ร้านหัวหินดอทคอม 3 4,300.00 4,300.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    2 ร้านหัวหินดอทคอม 3 1,960.00 1,960.00 

170. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงิน
เกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการฯ) 

100 1 บริษัท โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 3 5,193.25 5,193.25 

171. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม 
(กองสวัสดิการฯ) 

100 
1  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)  

365 19,260.00 19,260.00 

172. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 
(กองการศึกษาฯ) 

100 1 ค าส่ัง 354/2562 1 1,000.00 1,000.00 

    2 ค าส่ัง 415/2562 1 1,680.00 1,680.00 

    3 ค าส่ัง 417/2562 3 1,712.00 1,712.00 

173. จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กอง
การศึกษาฯ) 

100 1 บริษัท บ๊ิกเคี้ยง 2017 จ ากัด 5 2,400.00 2,400.00 

174. จัดซ้ิอวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา
ฯ) 

100 1 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 02/2562  2 2,440.00 2,440.00 

    2 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 10/2562  1 1,600.00 1,600.00 

    
3 ใบส่ังซื้อเลขที่ 23/2562 วันที่ 
22/05/2562 

5 19,900.00 19,900.00 

    4 ใบส่ังซื้อเลขที่ 49/2562  3 1,320.00 1,320.00 

175. ค่าบ ารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
(กองการศึกษาฯ) 

100 1 ใบส่ังจ้าง 02/2562 4 1,650.00 1,650.00 

    2 ใบส่ังจ้าง 03/2562 2 4,420.17 4,420.17 

    3 ใบส่ังจ้าง 07/2562 2 1,900.00 1,900.00 

    4 ใบส่ังจ้าง 08/2562 2 1,850.00 1,850.00 

    
5 ใบส่ังจ้าง 22/2562 ลงวันที่ 12 

มิถุนายน 2562  
3 2,568.00 2,568.00 

    
6 24/2562 ลงวันที่ 
19/06/2562 

3 1,700.00 1,700.00 

    7 ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2562 1 450.00 450.00 

    8 ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2562 2 6,420.00 6,420.00 

    9 ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2562 3 850.00 850.00 

    10 ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2562 3 856.00 856.00 

176. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กอง
การศึกษาฯ) 

100 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั๊งถาวร 365 50,000.00 50,000.00 

177. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 100 1 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 01/2562  6 6,200.00 6,200.00 

    2 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 04/2562  4 5,805.00 5,805.00 

    3 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 05/2562  2 550.00 550.00 

    4 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 01/2562  87 1,440.00 1,440.00 

    5 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 04/2562  30 480.00 480.00 

    6 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 06/2562  27 480.00 480.00 

    
7 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 24/2562 

 
15 23,400.00 23,400.00 

    8 ใบส่ังซื้อเลขที่ 09/2562 7 8,560.00 8,560.00 

    9 ใบส่ังซื้อเลขที่ 20/2562 5 3,480.00 3,480.00 

    10 ใบส่ังซื้อเลขที่ 29/2562 30 576.00 576.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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    11 ใบส่ังซื้อเลขที่ 37/2562 30 576.00 576.00 

    12 ใบส่ังซื้อเลขที่ 13/2562 31 480.00 480.00 

    13 ใบส่ังซื้อเลขที่ 19/2562 30 384.00 384.00 

    14 ใบส่ังซื้อเลขที่ 21/2562 31 480.00 480.00 

    15 ใบส่ังซื้อเลขที่ 23/2562 30 480.00 480.00 

    16 ใบส่ังซื้อเลขที่ 22/2562 10 1,668.00 1,668.00 

    17 ใบส่ังซื้อเลขที่ 37/2562 31 576.00 576.00 

    18 ใบส่ังซื้อเลขที่ 44/2562 30 576.00 576.00 

178. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) 100 1 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 11/2562  2 4,105.00 4,105.00 

179. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง
การศึกษาฯ) 

100 1  ใบส่ังซื้อ เลขที่ 07/2562 4 22,365.00 22,365.00 

    2 ใบส่ังซื้อ เลขที่ 15/2562  2 2,500.00 2,500.00 

180. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง
การศึกษาฯ) 

99 1 ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2562 365 108,000.00 108,000.00 

    2 ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    3 ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    4 ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    5 ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    6 ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    7 ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    8 ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    9 ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    10 ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2562 180 54,000.00 54,000.00 

    11 ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2562 90 27,000.00 27,000.00 

    12 ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2562 180 54,000.00 54,000.00 

    13 ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2562 150 44,419.00 44,419.00 

    14 ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2562 60 18,000.00 18,000.00 

    15 ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2562 3 9,286.00 9,286.00 

    16 ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2562 3 400.00 400.00 

    17 ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2562 3 3,000.00 3,000.00 

    
18 ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2562 

 
7 4,700.00 4,700.00 

    19 ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2562 5 4,000.00 4,000.00 

    20 ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2562 5 4,000.00 0.00 

181. ค่าน้ าประปา (ค่าสาธารณูปโภค) 100 
1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณ
บุรี 

365 12,672.35 12,672.35 

182. ค่าบริการส่ือสารและโทรคม นาคม 
(ค่าสาธารณูปโภค) (กองการศึกษาฯ) 

100 
1 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน) 

365 19,260.00 19,260.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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183. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

100 1 นางสันทนา เป็กทอง 30 14,132.00 14,132.00 

184. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุข
ฯ) 

100 1 พิริยะการพิมพ ์ 7 18,479.00 18,479.00 

185. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

100 1 ร้านทวีสิน พิณิชย์ 3 29,300.00 29,300.00 

186. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กอง
สาธารณสุขฯ) 

100 1 - 365 750,000.00 750,000.00 

187. จ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราช การ 100 1 - 365 185,000.00 185,000.00 

188. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง
สาธารณสุขฯ) 

100 1 นายพรชัย ตั้งจินดารัตน์ 3 14,945.00 14,945.00 

189. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) 100 1 บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน 365 2,568.00 2,568.00 

190. ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม (กอง
สาธารณสุขฯ) 

100 1 บริษัททีโอที จ ากัด มหาชน 365 7,575.60 7,575.60 

192. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กอง
สาธารณสุขฯ) 

100 1 หจก.ตั๊งถาวรการ 365 950,000.00 950,000.00 

193. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์  100 1 - 365 280,000.00 280,000.00 

194. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร
ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

100 
1 นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ์ (ผู้
ยืมเงิน) 

3 21,179.00 21,179.00 

    2 ใบส่ังซื้อ 11/2562 3 3,220.00 3,220.00 

    3 ใบส่ัง่จ้าง 51/2562 3 4,487.00 4,487.00 

    4 ใบส่ังจ้าง 52/2562 3 900.00 900.00 

195. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านัก
ปลัด 

92 1 2/2562 3 9,920.00 9,920.00 

    2 3/2562 3 8,010.00 8,010.00 

    3 5/2562 5 5,400.00 5,400.00 

    4 บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 1/2562 365 108,000.00 45,000.00 

    5 บันทีกตกลงจ้าง เลขที่ 2/2562 122 35,709.00 35,709.00 

    6 บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 6/2562 15 167,500.00 167,500.00 

    7 บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 8/2562 15 99,000.00 99,000.00 

    8 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 3/2562 31 3,720.80 3,720.80 

    9 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 7/2562 30 3,172.80 3,172.80 

    10 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 10/2562 30 2,221.20 2,221.20 

    11 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 35/2562 20 48,000.00 48,000.00 

    12 ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2562 34 3,392.80 3,392.80 

    
 

13 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 24/2562 
28 4,124.00 4,124.00 

    14 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 50/2562 5 100,000.00 100,000.00 

    15 ใบส้ังจ้างเลขที่ 49/2562 5 1,070.00 1,070.00 

    16 ใบส่ังจ้าง เลขที่ 32/2562 31 3,377.60 3,377.60 

    17 ใบส่้ังจ้าง เลขที่ 34/2562 30 2,000.00 2,000.00 

    18 ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2562 15 9,600.00 9,600.00 

    19 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 66/2562 30 59,200.00 59,200.00 
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    20 .ใบส่ังจ้าง 68/2562 15 16,815.00 16,815.00 

    21 .ใบส่ังจ้าง 47/2562 31 4,185.40 4,185.40 

    22 .ใบส่ังจ้าง 58/2562 30 7,755.60 7,755.60 

    23 .ใบส่ังจ้าง 64/2562 31 4,444.40 4,444.40 

    24 .ใบส่ังจ้าง 61/2562 10 5,000.00 5,000.00 

    25 ใบส้ังจ้าง 74/2562 3 5,935.00 5,935.00 

    26 .ใบส่ังจ้าง 75/2562 3 18,820.00 18,820.00 

    27 .ใบส่ังจ้าง 76/2562 30 79,000.00 79,000.00 

    28 .ใบส่ังจ้าง 87/2562 5 28,800.00 28,800.00 

    29 ใบส้ังจ้าง เลขที่ 70/2562 31 5,412.80 5,412.80 

196. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองเกษตร) 100 
1 ใบส่ังซื้อ14/2562 ร้านหัวหิน
ดอทคอม 

3 5,860.00 5,860.00 

197. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
เรียบพร้อมงานถมดินข้างแปลงเกษตร 

100 1 นายสายัน เคล้าคลึง 30 121,000.00 121,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

198. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

100 
1 ใบส่ังจ้าง26/2562 นายนทีทร ธนู
ศร  

3 16,000.00 16,000.00 

199. โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

100 1 ร้านหน่ึงท าป้าย 1 600.00 600.00 

200. โครงการ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า  100 
1 ใบส่ังจ้าง 22/2562 ร้านหน่ึงท า
ป้าย 

1 600.00 600.00 

    
2 ใบส่ังจ้าง 24/2562 นางสาว
วิภาวด ีโพธิขาว 

2 13,000.00 13,000.00 

    
3 ใบส่ังซื้อ 26/2562 นางโสรญา 
คนสนิด 

2 29,000.00 29,000.00 

    4 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 7 17,000.00 17,000.00 

201. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ครัวเรือน ขยะครัวเรือน 

100 1 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต 30 33,600.00 33,600.00 

    2 นางสาวชชภร สังข์ทอง 3 11,300.00 11,300.00 

    
3 บริษัท อาร์ตครีเอชั่น (2010) 
จ ากัด 

1 485.00 485.00 

    

5 ร้านพิริยะการพิมพ ์

 
 

1 4,499.35 4,499.35 

202. โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิง ปฏิกูล 

100 1 เทศบาลต าบลปราณบุรี 31 75,516.00 75,516.00 

    2 เทศบาลต าบลปราณบุรี 30 67,883.20 67,883.20 

    3 เทศบาลต าบลปราณบุรี 31 66,609.20 66,609.20 

    4 เทศบาลต าบลปราณบุรี 31 64,730.40 64,730.40 

203. โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 

100 1 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 3 600.00 600.00 

    2 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 30 21,600.00 21,600.00 

    3 นางสาวอนุลักษณ ์ทองโสภา 3 25,200.00 25,200.00 

204. ก่อสร้างคอกจุดรวบรวม ขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

100 
1 สัญญาเลขที่ 20/2562 นางสาว
สมลักษณ์ เลายี่ปา 

30 240,000.00 240,000.00 

205. โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ าสารธารณะในเขตพื้อที่ต าบล 

100 
1 ใบส่ังจ้าง16/2562 นายศักดิ์น้อย 
สังข์ทอง 

3 6,000.00 6,000.00 
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2 ใบส่ังจ้าง 17/2562 นายบุญนาค 
ใจด ี

3 62,000.00 62,000.00 

    
3 ใบส่ังจ้าง 18/2562 นางสางน้ าผึ้ง 
บุญศรี 

3 11,200.00 11,200.00 

    
4 ใบส่ังจ้าง 15/2562 นายชลิต ฉ่ิง
เล็ก 

3 2,400.00 2,400.00 

    5 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 10 19,000.00 19,000.00 

ยุทธศาสตร์ที6่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

206. โครงการประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯ 100 1 บริษัท แม็กซ์มีเดีย หัวหิน จ ากัด 7 30,816.00 30,816.00 

207. โครงการด าเนินงานศูนย์ อปพร. อบต. 
หินเหล็กไฟ  

100 1 นางแพรพิไล สาอางศรี 3 14,860.00 14,860.00 

208. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 100 1 นายปิยะพันธ์ ใบเงิน 30 2,975.00 2,975.00 

    2 นายปิยะพันธ์ ใบเงิน 30 2,975.00 2,975.00 

    3 นางสิริ คุ้มครอง 1 2,975.00 2,975.00 

    4 นายปิยะพันธ์ ใบเงิน 30 2,975.00 2,975.00 

209. โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทาง
ถนนน ในช่วง เทศกาลต่างๆ 

100 1 นายเจษฎา ปูนจีน 7 22,100.00 22,100.00 

    2 นายชลิต ฉ่ิงเล็ก 7 2,880.00 2,880.00 

    3 39/2562 7 22,100.00 22,100.00 

    4 38/2562 7 2,880.00 2,880.00 

รวม 68,654,830.64 62,954,285.29 
 

 
 

ข้อมูล ณ 19/12/2562 
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2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์
ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  
แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยไช้แบบกำรติดตำมและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้
กำรปฏิบัติงำน (Performance  Indicators) ดังนี้   

 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น    
 
๒.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีได้ 
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                                              

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  
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๓.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 
ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
๔.๑  กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖) ดังนี้  
               ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    
(๓)  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
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ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เคร่ืองหมำย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน  
 

 

มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภำพแผนยุทธศำสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน              ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภำพแผนยุทธศำสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 
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รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพของแผน 

แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เคร่ืองหมำย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 
 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

1.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน               ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5  . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

97 คะแนน 5 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๙ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๔ 
   ๕.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 
   ๕.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ๔ ๓ 
   ๕.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ๕ ๔ 
   ๕.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

๕ ๓ 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )  ๕ ๔ 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
   ๕.๑1 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ๔ ๓ 
   ๕.๑2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙7 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
     

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 243 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 

230 94.65 - 

 
หมำยเหตุ  :  ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ            ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ 
 

230 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

๔.๔  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ 5 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 3 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๘ 
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1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้
เฉลี่ย 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 

20 18.88 

 1.1ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
 

3 3 

 1.2ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 
 

2 2 

 1.3ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์   
 

2 2 

 1.4ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

2 1.88 

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

2 1.75 

 1.6ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 

2 1.88 

 1.7ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

2 1.75 

 1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  
 

2  2 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

3 2.63 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

(ค่ำเฉลี่ย) 
2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 15 13.50 
 1.1การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(2) 1.88 

 1.2การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

 1.3การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น   

(2) 2 

 1.4การวิเคราห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 1.63 

 1.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.75 

 1.6ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่S-Strength (จุดแข็ง) W-weakness (จุดอ่อน)O-Opportunity 
(โอกาส) T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.63 

 1.7สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 1.63 

 1.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน 

(1) 1 

 1.8ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ี
ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

 
 
 
 
 

(1) 1 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 1.4 ยุทธศำสตร์ 
 

  

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

(ค่ำเฉลี่ย) 
3 
 

ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

60.25 
9 

 3.2สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 
  

9.38 

 3.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศำตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9.50 

 3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.63 

 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือส่ิงท่ีต้องการท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นความ
ชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.50 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.50 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งหมายอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะ
น าไปสู่ผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ 

(5) 4.50 

 3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 4.75 

 3.9 ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.63 

 รวม ๑๐๐ 92.63 
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          สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     1. พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูล
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และ
อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่ วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  คิดเป็นร้อยละ 92.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (๕) ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) ๕ 
   5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕)  
   ๕.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (๕) ๓ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (๕) ๓ 
   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (๕) 3 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 4 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(๕) 0 

   ๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 3 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 4 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  (๕) 3 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (๕) ๕ 

รวม ๑๐๐ 90 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน   

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวนโครงกำร ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 1,132 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 243 21.46 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 209 86.00 - 
2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานการศึกษา 
5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
6.แผนงานงบกลาง 
7.แผนงานการเกษตร 
8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
2.แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานการพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.แผนงานการศึกษา 
5.แผนงานสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานเคหะและชุมชน 
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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3.กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม/สัมภำษณ์ 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
แบบที่ 3/3                  

 

แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม  

ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค ำอธิบำย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ  ( )  ชาย     (   )  หญิง 
 
2.  อายุ ( )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ปี     (   
)  41 – 60  ปี                                                        (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า   
 ( )  ปริญญาตรี           (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
4.  อาชีพ ( )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่  2   กำรประเมินควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำน(โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน
เหล็กไฟในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม 
            ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ 
ค ำอธิบำย  :  1.  มีท้ังหมด  6  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
         2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
          3.  ให้ผู้ท่ีท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ต้ังแต่  0 – 10  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

59 

3.3 แผนกำรด ำเนินงำน 
ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 

ยุทธศำสตร์ท่ี  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 

ยุทธศำสตร์ท่ี  3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 
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ยุทธศำสตร์ท่ี  4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 
ยุทธศำสตร์ท่ี  5  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี  6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   89 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 
2561 ถึง กันยายน 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จ านวนท้ังหมด 274 โครงการ ม ี
รายละเอียดดังนี้ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น ำไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 70 53 75.71 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 2 16.66 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 120 95 79.16 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 62 62 100 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 8 80 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

10 4 40 

รวม 274 224 81.75 
      1) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ปี 2562 จ านวน 70 โครงการ โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 53โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.71 
      ๒) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปี 2562 จ านวน 12 โครงการ โครงการท่ีได้รับงบประมาณเพื่อการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ โครงการท่ี 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66  
      ๓) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 2562 จ านวน 120 โครงการ โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 120 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.16 
     4) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 2562 จ านวน 62 โครงการ โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   
     ๕) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 จ านวน 10 โครงการ โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 80 
     ๖) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562จ านวน 6 โครงการ โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40  
         ท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ -โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 จ านวน 243 โครงการ -โครงการท่ีได้รับ
งบประมาณเพื่อการด าเนินงาน จ านวน 230โครงการ –โครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 81.75 

62 
4.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น ด าเนินการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รวมท้ังต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็น
ท้ัง ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอก 
และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
 2.1. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่ิงแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการแล
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  
๑. โอกำส (O : Opportunity)  
      ๑) มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นท่ี เช่น อ าเภอ เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นต้น 
      2) มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นท่ี  
      3) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ  
      4) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ ไปรษณีย์ หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง 
และวัสดุ ครุภัณฑ์ จ านวน ๑ แห่ง  
      5) มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ ระดับท้องถิ่น  
๒. อุปสรรค (T : Threat)  
     ๑) อยู่ไกลจากจังหวัด ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด  
     ๒) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การขออนุญาตใบขับข่ี 
     ๓) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีงบประมาณจ ากัด 
เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าท่ีต่างๆ ตามกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล  
2.๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียง
อุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  
     ๑. จุดแข็ง (S : Strength)  
    ๑) ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
    ๒) ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  
    ๓) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่  
    4) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่สับประรด อ้อย  ฯลฯ 
    5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
    6) มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพื้นท่ี  
    7) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ  
    8) ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
   9) มีระบบประปาเพิ่มขึ้นท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังปี 
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   ๑0) องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา 
        ความเดือดร้อนของประชาชน  
    ๑1) มีวัด 7 แห่ง  
    ๑2) องค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
    ๑3) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล 
         ข่าวสาร  
    14) มีกองทุนในหมู่บ้าน ฯลฯ  
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    15) มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ มีโรงงานในพื้นท่ี  
 
๒. จุดอ่อน (W : Weakness)  
      ๑) คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 
      2) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ อย่างเข้มแข็ง   
      3) องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไมเ่พียงพอ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด  
     4) ไม่มีตลาดสดท่ีด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล  
4.3 ปัญหำและอุปสรรค  
    1) โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 มีจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทุกโครงการ  
   2) โครงการบางโครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟยังไม่
ด าเนินการ ดังนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
    3) การประมาณการราคากลางโครงการมีความคลาดเคล่ือน  
4.4 ข้อเสนอแนะ  
    1) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะน าโครงการท่ีเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนท่ีต้องการแก้ไข
เร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
แบบที่ 3/3                  

 

แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม  

ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
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ค ำอธิบำย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ  ( )  ชาย     (   )  หญิง 
 
2.  อายุ ( )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ปี     (   
)  41 – 60  ปี                                                        (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า   
 ( )  ปริญญาตรี           (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
4.  อาชีพ ( )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

3.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่  2   กำรประเมินควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำน(โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน
เหล็กไฟในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม 
            ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ 
ค ำอธิบำย  :  1.  มีท้ังหมด  6  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
         2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
          3.  ให้ผู้ท่ีท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ต้ังแต่  0 – 10  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แผนยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนยุทธศำสตร์   

 
๑.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                             13 

 
๒.  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
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รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบำยที่  ๑  นโยบำยเร่งด่วนที่จะเร่ิมด ำเนินกำรในปีแรก     
 นโยบำยที่  ๒  นโยบำยควำมม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบำยที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบำยที่  ๔  นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต      
 นโยบำยที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบำยที่  ๖  วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบำยที่  ๗  กำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ     

นโยบำยที่  ๘  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เมื่อ
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักกำรของยุทธศำสตร์    
“ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม  สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่  สมดุล  และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 
                                                                                                 เป้ำหมำย… 
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๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม   
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหล่ือมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่ำนิยมหลักของคนไทย   
ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประกำร  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอด
ออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดย
ภูมิคุ้มกันท่ีดี         
๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา 
๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบำยของรัฐบำล   
๕.๑  นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบาย
ในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกท้ังยัง
เป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ังปวง 
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และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
๕.๒  นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ   
       ประกอบด้วยนโยบำย  ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                   ๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๕.๓  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  
๑)  กำรแก้ไข ปัญหำยำเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติ
มิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้
ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนินการปราบปรามและจับกุม
ผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
          ๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ี
พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี  ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
สถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
         ๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข                                                                                          
       ๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมท้ังมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กร
ภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศ 
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ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไป
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึก
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้
ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
                             ๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ีเกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 
                            ๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความเส่ียง 
                            ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทา
ผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 
                          ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
                          ๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
                         ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่อง ท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ ต่ อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้ 
กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

5.4 นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  
     ประกอบด้วยนโยบำย ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 
          ๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
          ๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
          ๓)  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 

๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับทบทวน (พ.ศ.2561 – 2565)  
1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : เมืองท่องเท่ียวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียง 
   เศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. พันธกิจ  
2.1 พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเท่ียวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ  
2.2 ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว  
     และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม 
 2.3 ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวด่านสิงขร และอาเซียน 
 2.4 สร้างสังคมให้มั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุล 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
เป้าประสงค์ท่ี 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การท่องเท่ียวเกษตร  
                    อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน ตัวชี้วัดความส าเร็จ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของ  
                   จังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี
 เป้าประสงค์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ท่ัวถึง รวมทั้งเพิ่ม 
                     ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน ตัวชี้วัดความส าเร็จ : จ านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ 
                     ตกเกณฑ์ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี  
เป้าประสงค์ท่ี 3 อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนา อยา่งยั่งยนื  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ : พื้นท่ีปา่ไม้จ ากัดแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ไร ่4. ประเด็นการพัฒนา 
                3.1 เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ  
                3.2 เสริมสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตร คุณภาพสูง 
                3.3 ยกระดับศักยภาพด่านสิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว เช่ือมต่อประเทศ  
                     ต่างๆ ในภูมิภาค  
                3.4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                3.5 ยกระดับก ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมช าติและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
แผนพัฒนำจังหวัด มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและสร้างอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้น านโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และนโยบายด้านการท่องเท่ียวที่
เน้นการเข้าถึงแหล่ง ท่องเท่ียว ตลอดทั้งการเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งจากภายในและต่างประเทศ นอกจากน้ันการจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยังได้เชื่อมโยงประเด็นทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ก าหนดตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 11  ซึ่งได้เน้นให้กลุ่มจังหวัด
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ ์พัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยมีวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังน้ี   
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ฐำนเพื่อกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม  อำหำร และกำรท่องเที่ยว 
 
 

เป้ำประสงค์ 
1.ทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 
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2.สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล 
3.รายได้จากการท่องเท่ียว  สินค้า และบริการเพิ่มขึ้น 
  4.แหล่งท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเป็นระบบ 
  5.  การกัดเซาะชายฝ่ังทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

 ตัวชี้วัด 
 1.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของ GPCP 
 2.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้เฉล่ียต่อหัวประชากร 
3.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียว 
 4.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเท่ียว 
 5.  ร้อยละของแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน  GAP 
 6.  ร้อยละท่ีลดลงของพื้นท่ีการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล 
ประเด็นยุทธศำสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน                                                 
     กลยุทธ์ที่ 1.1  บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
        กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร  

      ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
           กลยุทธ์ที่ 2.1  เพิ่มศักยภาพทางการค้า การท่องเท่ียว และเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
     กลยุทธ์ที่ 2.2  สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน  และการท่องเท่ียวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 3.1  ป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง 
    กลยุทธ์ที่ 3.2  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ.2561-2565) 
 

วิสัยทัศน์    
 เมืองแห่งการท่องเท่ียว  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  น าไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ  การเกษตร  และการท่องเท่ียวให้เข้มแข็งและ
แข่งขันได้  
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุล และเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และสาธารณูปโภค 
 

1. พัฒนำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวและบริการ  
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวตามเทศกาลงานประเพณี รวมถึงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นและภาคเอกชน  ในการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียว   
5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหาร จัดการ และส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  ท้ังด้านบุคลากร
โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 
6. ส่งเสริมการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตรและภาคการท่องเท่ียวระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 2.พัฒนำส่งเสริมรำยได้และกำรผลิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพท่ีมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเสริมสร้างการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาดผลผลิตทางการเกษตร  
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการตลาด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการดูแลราคาผลผลิต 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษ 
6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
8. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. พัฒนำสังคม กำรศึกษำ และคุณภำพชีวิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพ  คน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ให้เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

9. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
10.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
11. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 4. เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพพื้นท่ี        
2. เสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  พื้นท่ีป่า  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความสมบูรณ์ 
4. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
7. อนุรักษ์  และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5.พัฒนำระบบบริหำรงำนให้มีควำมเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4. พัฒนาความรู้  ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ี  การปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้มีความทันสมัย 
8.. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน 
9.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเป็นเลิศ 
6. พัฒนำเส้นทำงคมนำคม  แหล่งน้ ำ  และสำธำรณูปโภค 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่ือมโยงเส้นทางหลักระหว่างอ าเภอ
และต าบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวรและเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการอุปโภคบริ โภค ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
อุทกภัยและสาธารณภัย 
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3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา  
8. โยบำยผู้บริหำรท้องถ่ิน 
ยึดตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
 1. นโยบำยด้ำนกำรเมือง  
(1) เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  
ให้กับประชาชน 
(3) สร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมมือ ร่วมใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิน่ให้  
บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดความผาสุกแก่ประชาชน 
   2. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
(1) บริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วม  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา” ค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชน  
จะได้รับเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี  ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ ท างานยึดหลักความถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  มีความ เสมอภาคในการบังคับ
ใช้กฎหมาย  และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  ยึดประชาชน  เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน 
(2) ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประ สิทธิภาพต่อการปฏิบั ติหน้า ท่ีอันจะน าไป สู่ 
ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีขวัญก าลังใจและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(3) บริหารจัดการให้มีอาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าท่ี 
และภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วต่อเนื่องและบังเกิดผลดีต่อ
ประชาชน 
 (4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
จัดเก็บภาษีให้ท่ัวถึง ถูกต้อง รัดกุม ให้เป็นธรรมมากท่ีสุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ หรือ
วิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 
(5) เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีงามให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ยึดถือ และปฏิบัติท้ังนี้ตาม
หลักการ และแนวทางในประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ 
3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคม  
 3.1 ด้ำนสังคมสงเครำะห์และสำธำรณสุข 
 (1) ส่งเสริมและด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้านสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ผู้ด้อยโอกาส เบ้ียยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ 
 (2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกัน และควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง 
 (3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในวัยต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง โดยเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
และสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
(4) จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
(5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและสามารถให้บริการประชาชน อย่างท่ัวถึง 
โดยจัดให้มีศูนย์สาธารณสุขชุมชนท่ีได้มาตรฐาน 
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  3.2 ด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ 
  (1) การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  
  (2) การบริหารและจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดย
การศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและด าเนินการจัดการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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  (3) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเนน้ให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
  (4) สนับสนุนให้ประชาชนท่ีพ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และอาชีพต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรง และทางด้านส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ต าราเรียน  
  (5)  ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง ลานกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย ให้มีมาตรฐาน และเพียงพอกบัความ 
ต้องการของประชาชน 
  (6) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้มากขึ้น 
  (7)  จัดให้มีการรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการกีฬา การ
ออกก าลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
  (8)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหวา่งบ้าน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
  3.3 ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
(1) สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีคุณค่าของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม 
การส่งเสริมวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้แพร่หลายกลายเป็นทียอมรับแก่บุคคล
ท่ัวไปอย่างท่ัวถึง  
  (2) ส่งเสริมการด าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลาย  ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ในรูปแบบการสนับสนุน
ด้านการด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐหรืเอกชน 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น ให้แพร่หลายในเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น  
4. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ  
     โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง และส่งเสริม ความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุ่มของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพท่ีมีในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปญัหา เสนอแนะ รับฟังปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน 
  (4) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  การจัดการ  การตลาด ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา  การจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการอาชีพท้ังโดยตรงจาก บุคคลากร
นักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
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5. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
        จะพัฒนำต ำบลหินเหล็กไฟใหเ้ป็นต ำบลน่ำอยู ่โดยพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภำพจัดระบบก ำจัดขยะมูล
ฝอย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
  (1) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ร่วมกับชุมชน โดยสนับสนุนและเร่งรัดให้มีการ
ปลูกต้นไม้  และรักษาความสะอาดสองข้างทางหลวงท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ รณรงค์ก าจัดส่ิงปฏิกูลอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รณรงค์ก าจัดแล ควบคุมมลภาวะส่ิงแวดล้อม ภาวะโลกร้อน
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ซึ่งมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ ประชาชน   
         (2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้แก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมโดย สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทุกระดับ ใน
การเช่ือมโยงและประสานเครือข่ายกับภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน 
  (3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้พลังงานทดแทนและฟื้นฟูทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม 
  (4) สนับสนุนและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพื่อระบบการจัดการมลพิษหรือส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
          (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน องค์กรใน
ท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกันดูและพิทักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 
  (6) ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี 
6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  (1)  พัฒนาและปรับปรุง ขยายระบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การ
ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต 
รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม 
  (2) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนหินเหล็กไฟ ให้สามารถใช้ได้
ทุกฤดูกาล  
     (3) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ  ตามความจ าเป็นท่ีเร่งด่วน ตามอ านาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
7. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (1) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยและ
เพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 (3) จัดท าแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเป็นประจ าทุกปี ให้สอดคล้อง
กับความเจริญขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี จะเกิดขึ้น อีกท้ังยังสามารถ
ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  แผนป้องกันอัคคีภัย และแผนอื่นๆ  ท่ีมีความจ าเป็น  
ตามความเหมาะสม  ตามก าลังความสามารถด้านงบประมาณเป็นประจ าทุกปีนโยบาย ท้ัง 7 ประการท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 
ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในต าบลหินเหล็กไฟ ซึ่ง
นโยบายใดท่ีผู้บริหารฯเดิมได้เคยด าเนินการ  และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมจะด าเนินการต่อยอดและพัฒนา
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ท้ังนี้ การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ / โครงการสามารถขับเคล่ือนให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ ท้ัง 7ประการ จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ หากขาดซึ่งกลไกท่ีส าคัญคือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ท่ีจะต้องช่วยกันเป็นพลังท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนอย่างจริงจังปัจจัยและ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
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ส่วนท่ี  ๓ 
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

Performance Indicators 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูล
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยไช้แบบกำรติดตำมและประเมิลผล
แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น    
 
๒.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะเหตุใด
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการ
แกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีไดจะเป
นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ 
ประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช เปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน
รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการ
ท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  
 
๓.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 
๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 
ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
 
๔.๑  กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖) ดังนี้  
               ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    
(๓)  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 
 
                                                                                                     ตัวบ่งชี้ที่  ๑...   
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เคร่ืองหมำย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน  
 
 
 

 

มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 

 
                                                                                                                ตัวบ่งชี้ที่  ๒...   



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภำพแผนยุทธศำสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน              ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภำพแผนยุทธศำสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพของแผน 
แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓... 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เคร่ืองหมำย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 

 
 
 
   



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

31 
แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

แบบที่ 3/3                  
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม  

ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค ำอธิบำย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ  ( )  ชาย     (   )  หญิง 
 
2.  อายุ ( )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ปี     (   
)  41 – 60  ปี                                                        (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า   
 ( )  ปริญญาตรี           (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
     
4.  อาชีพ ( )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

ส่วนที่  2   กำรประเมินควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำน(โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหิน
เหล็กไฟในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม 
            ตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ 
ค ำอธิบำย  :  1.  มีท้ังหมด  6  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
         2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน           
          3.  ให้ผู้ท่ีท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ต้ังแต่  0 – 10  คะแนน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม 
ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 

 
 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 
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ยุทธศำสตร์ท่ี  3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี  4  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

34 
ยุทธศำสตร์ท่ี  5  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   90 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ท่ี  6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นกำรพัฒนำ คะแนนควำมพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  7 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้  9 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้  10 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้  8 

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้   89 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔... 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน               ได้  ๕  คะแนน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔  . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

90 คะแนน ๔ 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๙ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๔ 
   ๕.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 
   ๕.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ๔ ๓ 
   ๕.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ๕ ๔ 
   ๕.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
        ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

๕ ๓ 

   ๕.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )  ๕ ๔ 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
   ๕.๑1 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ๔ ๓ 
   ๕.๑2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙7 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
     

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 1,132 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 

243 48.00 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

209 32.05 - 

 
หมำยเหตุ  :  ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำท้องถ่ิน (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ            ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 
 
 

ผลกำรติดตำมประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ 
 

206 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

37 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔.๔  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ 5 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 3 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๘ 
 
 

แบบตัวบ่องชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ส่วนท่ี  ๔ 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมแบบ 1-3/1 
               (แบบอ่ืน ๆ ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
                     และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำ 
 
          ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยใช้แบบติดตำมและประเมินผลแบบ  ๑ – 
๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำโดยมี
รำยละเอียดในกำรติดตำมและประเมินผล  ดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบที่  ๑... 
39 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบที่  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค ำช้ีแจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของต าบลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
แบบที่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ค ำช้ีแจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)     
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 
  
ส่วนที่  ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  ในรอบเดือน
ธันวาคม ของทุกปี       

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน  วันท่ี  21  ตุลาคม  ๒๕62 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
          ๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสี่ป ี

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น ำไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 200 96 48.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 18 3 16.66 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 250 90 36.00 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 145 108 74.48 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 15 62.50 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

15 1 6.66 

รวม 652 313 50.58 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ 
ตำมแบบติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
๒๕๖๒– ๒๕๖๖)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   
๑.  สรุปผลกำรวัดคุณภำพของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)     

ตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวัน ท่ี ๒ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  
 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔   
(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้
เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   ไ ด้ด าเนินการ 
วัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันอังคารท่ี ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑2) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  ๒๕62  
 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามส่ิงท่ีส่ง
มาด้วย 4  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60  วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน 60 วัน  นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
เมื่อวันท่ี  ๒1  ตุลาคม  ๒๕62  (เวลา ๑0.๐๐ น.)  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   

 
1.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๘.๓๙ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๑.๑๖ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๕๙.๓๑ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) ๔.๕๐ 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) ๙.๑๓ 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) ๑๓.๒๗ 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) ๑๐.๕๒ 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) ๑๒.๕๒ 

รวม ๑๐๐ ๘๘.๘๖ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 2๐  
1.ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 

(๓) 
 

 

ด้านการเมืองการปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ    
            ; 
2.ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน 
ประชากร ฯลฯ    
                                                                                                                                             
3.ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
 ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ    
                                              
4. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ                                                         

 
 

(2) 
 

 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

 

 

5. ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ     
 

(2)  

6. ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน  สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ละลึก 
ฯลฯ และอื่น ๆ     
                                                                        
7.ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ    
                                                             
8.การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือ การใช้
ข้อมูล จปฐ. 
 
9. การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(๒) 
 
 
 

(๒) 
 
 

(๒) 
 
 

(3) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1.การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์จังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

๒0 
(5) 

๒๐ 

2.การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(3)  

3.การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(3)  

4.การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3)  

5.การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3)  

6.ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength ( จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity ( โอก่าส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

    
   
 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) (๒) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
     คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 • มีลักษณะแสดงสถำนภำพที่ อปท. ต้องกำรจะเป็นหรอืบรรลุถึงในอนำคต
อย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศักยภำพทีเ่ป็นลักษณะเฉพำะของ 
อปท. 

  

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล   
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่   
        
๓. ยุทธศำสตร์       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลวิุสัยทัศน์ ๖๕ ๕๙.๓๑ 
๓.๑ วิสัยทัศน์       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชงิปริมาณ ๕ ๕ 
 • มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพำะของ (๓) (๓) 
 พื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา ๕ ๕ 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๓) (๓) 

 • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

(๒) (๒) 

๓.๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๐ ๑๐ 

        - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
 •  ค่ำเปำ้หมำย 

       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

(๔) (๔) 

 • มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
กำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพำะของพื้นที่ 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้ำประสงค์       - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓.๕  ตัวชี้วัดและคำ่
เป้ำหมำยของแต่ละประเด็น  

- มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
แผนงานโครงการ 
 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๓ 
๘ 
(๕) 
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- มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การก าหนด
แผนงานโครงการ 
 
 
 

(๔) (๓) 

 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

บัญชีรำยกำรชุดโครงกำร ประกอบด้วย 
• โครงกำร/กิจกรรม      

๑๒ ๑๐.๒๕ 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

๖ ๕ 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม ๖ ๕.๒๕ 
       - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
• โครงกำรสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่ำงชัดเจน และน ำไปสู่ผลส ำเร็จ
ของเป้ำประสงค์      

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๗ บัญชีรำยกำร/ชุด 
โครงกำรพัฒนำ 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค ์

๑๓ 
(๘) 

๑๒.๕๒ 
๗.๖๔ 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) ๓ ๒.๙๐ 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
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๓ ๓ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
รวมคะแนนที่ได้ ๒ ๒ 

 ๕ ๔.๘๘ 
 ๓ ๒.๘๘ 
 ๒ ๒ 
 ๒ ๒ 

  ๑๐๐ 
 

๘๘.๘๖ 
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ส่วนที่  ๕ 
 

รำยงำนสรุปผลด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และพิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 
 

        เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมี
โครงการท่ีท าการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สรุปได้ดังนี้ 
 

 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน e-plan ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2  

 (www.dla.go.th) 
 
 

ตามละเอียดดังแนบ 
 

http://www.dla.go.th/
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รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562 
อบต.หินเหล็กไฟ  

 

 

อบต.หินเหล็กไฟ  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ปรองดอง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 53,400.00 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในต าบลหินเหล็กไฟ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 80,000.00 

3. โครงการอบรมให้ความรู้เรือ่ง การส่งเสริมการท าหีบห่อบรรจุ ภัณฑ์
ให้กับกลุ่มอาชีพภายใน ต าบลหินเหล็กไฟ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

4. โครงการฝึกอบรม อาชีพบริการ หลักสูตร นวดแผนไทย ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

5. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม กลุ่มอาชีพภายในต าบล หินเหล็กไฟ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 100,000.00 

6. โครงการด าเนินกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนในต าบล หินเหล็กไฟ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

7. โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริม
อาชีพส าหรับ ผู้สูงอายุ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 525,000.00 

8. โครงการด าเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในต าบลหินเหล็ก
ไฟ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 150,000.00 

9. โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 100,000.00 

10. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันและควบคุมโรคและ ป้องกันและควบคุมโรคและ ทัศนศึกษาดู
งาน 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 200,000.00 

11. โครงการสงเคราะห์เบ้ีย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 78,000.00 

12. โครงการหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 11,639,200.00 

13. โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ (เบ้ียความพิการ) 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 3,076,030.00 

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 2,369,000.00 

15. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 2,269,440.00 

16. จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด 
อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 554,860.00 

17. โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศกึษา สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 75,000.00 

18. จัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม /พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนา สังกัดอบต.หินเหล็กไฟ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

19. โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและ เยาวชนในศูนย์
เยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบล หินเหล็กไฟ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

20. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรครู/
บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 35,000.00 

21. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็ก ปฐมวัย 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 10,000.00 
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22. โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม  ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 1,000.00 

23. โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันส าคัญทางศาสนา  ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 10,000.00 

24. โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 50,000.00 

25. โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 10,000.00 

26. โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 50,000.00 

27. โครงการเฉลิมพระเกียรต ิ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

28. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนส่งเสริมการเกษตร  180,000.00 

29. โครงการควบคุมการขยายพันธุ์ ของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็ก
ไฟ 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร  80,000.00 

30. อุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการ การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 4,900,000.00 

31. อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ต าบลหิน
เหลก็ไฟ 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 400,000.00 

32. โครงการส่งเสริมอาชีพการท าของใช้จากขยะรีไซเคิล ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

33. โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 100,000.00 

34. อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหัวหิน ให้กับเทศบาล
หนองพลับ 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 50,000.00 

35. โครงการฝึกอบรม อุตสหากรรม หลักสูตร- สบู่หอมจากสมุนไพร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

36. โครงการส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าและพับผ้า ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

37. โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพร ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

38. โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข-แมวมีเจ้าของที่
ด้อยโอกาส 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร  80,000.00 

39. โครงการส่งเสริมอาชีพ การท าเทียนแฟนซี่ 10 แบบ ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

ยุทธศาสตร์ที2่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

40. โครงการแปลงสาธิตการเกษตร ผสมผสานโดยยึดแนวทาง 
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 90,000.00 

41. โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร  100,000.00 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

42. จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 350,000.00 

43. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ า ม.2 บ้านวังโบสถ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 1,181,700.00 

44. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ลุงโม ม.3 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 905,000.00 

45. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หญ้าคา(ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที3่ บ้านหนอง
นกน้อย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 264,000.00 

46. ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ตาเจ็ก ม.4 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,090,000.00 

47. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 921,900.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

48. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.ยายน้อย ม.5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 200,000.00 

49. ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร(ต่อจากโครงการเดมิ) ม.6บ้าน
หนองซอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 231,000.00 

50. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ดีเด่น ม.6 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 215,500.00 

51. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.เขานิล ม.7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 780,000.00 

52. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สินทรัพย์ ม.7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 861,000.00 

53. ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอลกรีตจากสามแยกไปบ้านนาย
รองหมู่10บ้านหนองของใต้ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,123,000.00 

54. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 524,000.00 

55. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.2/2 ม.11 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 593,800.00 

56. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 285,900.00 

57. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 114,400.00 

58. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไปรษณีย์เอกชน ม.13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 260,000.00 

59. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะเกลงเหล็ก ซอยฉ่ าชื่น ม.15บ้านหนองขอนเหนือ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,666,600.00 

60. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 200,000.00 

61. เจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง แชมเปญ ซ. กม 16 ม.13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 553,000.00 

62. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 50,000.00 

63. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 18,000.00 

64. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.1 หนองเสือด า-หนองคร้า (ต่อจากโครงการ
เดิม)หมู8่ บ้านหนองเสือด า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,088,800.00 

65. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด ตะแกรงเหล็กซอยเข้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,210,000.00 

66. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยโดด สวนน้ า(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 
บ้านวังโบสถ์ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,181,700.00 

67. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองคร้า 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 921,900.00 

68. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อจากโครงการเดมิ) หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองซอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 397,000.00 

69. ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 188,700.00 

70. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 
บ้านหนองเหียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 150,000.00 

71. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
7 บ้านหนองเหียง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 126,600.00 

72. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,485,000.00 

73. ก่อสร้างถนน คสล.ซอย6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต ุ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 524,000.00 

74. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยสามพันนาม-หนองคร้า 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 850,000.00 

75. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกหม่อนไหม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
14 บ้านหนองสมอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 864,500.00 

76. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงชวน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 205,000.00 

77. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายก๋วย (ต่อจากโครงการเดมิ) หมู่ที่ 16 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 703,600.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

78. ก่อสร้างถนนคสล.ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E 587295 N 1392369 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E 587320 N 1392237 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 

79. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 8 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 587893 N 1395390 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E 587807 N 1395344 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 324,200.00 

80. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.30 เมตร คสล.พร้อมบ่อพัก
และ ฝาปิดบ่อพัก คสล.ซ.1 หนองเสือด า หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E 586443 N 1392399 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E 586440 N 1392577 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 269,600.00 

81. ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยแยก วัดนิโครธาราม หมู่ 1 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E597443 N1390219 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E597598 N1390230 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 302,900.00 

82. ปรับปรุงผิวจราจรคสล. ซอยครัวผู้ใหญ่-สายบายพาส หมู่ 12 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E593165 N1395311 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E593247 N1395512 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 313,600.00 

83. ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เชื่อมต่อหลังโรงเรียน 

หนองเหียง หมู่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E598423 N1390857 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E598395 N1390870 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 56,700.00 

84. ปรับปรุงผิวจราจรคสล.ซอยเฉลิมพระ เกียรติ หมู่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E599332 N1392337 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ UTM 47P E599491 N1392316 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 274,400.00 

85. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม 

หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E597117 

N1390241 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E597118 
N1390329 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 158,900.00 

86. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ า หมู่ที่ 2 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E595740 N1392789 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E596019 N1393016 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 495,700.00 

87. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 
3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E592651 N1392596 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E592183 N1392338 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 351,300.00 

88. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 
1.008 -กม.1.058 หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E592257 N1390015 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E592244 N1389966 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 92,200.00 

89. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 
1.292 -กม.1.342 หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E592196 N1389737 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E592196 N1389685 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 92,200.00 

90. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E592094 N1391029 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E590962 N1390304 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 498,000.00 

91. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเจ๊ก(ต่อจากของเดิมปี62) หมู่
ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E591832 
N1389674 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E591813 

N1389529 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 422,300.00 

92. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้งอนามัย หมู่ที่ 4 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E591365 N1391104 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E591477 N1390980 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 493,200.00 

93. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 5 (วงแหวน) หมู่ที่ 
5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E588580 N1395877 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E588215 N1395573 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 995,600.00 

94. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง -หม่อนไหมสมเด็จฯ 
หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599269 

N1391839 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E599098 
N1391304 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 629,000.00 

95. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E597643 N1393768 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E599472 N1392203 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 473,300.00 

96. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติก คอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อจาก 
ถนนคสล.ปี62) หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 1,140,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

E587320 N1392237 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P 

E586450 N1392066 

97. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล -บายพาส หมู่ที่ 9 

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E595678 N1389068 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E594567 N1388663 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 1,923,400.00 

98. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยจากสามแยกบ้านนาย 
รอง(ต่อจากของเดมิปี 61)-บริเวณ ร้านค้า หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E596890 N1390644 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 986,000.00 

99. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติก คอนกรีต พร้อมติดต้ังการ์ดเรล ซอย
สามแยกจากบ้านนายรอง (ต่อจากโครงการเดิมปี 62)หมู่ที่ 10 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E587320 N1392237 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E586450 N1392066 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 2,136,500.00 

100. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E5590105 N1364031 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ UTM 47P E588852 N1393974 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 472,200.00 

101. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม- สระน้ าวัด หมู่
ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E593466 
N1394576 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E593963 

N1394221 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 338,300.00 

102. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา-ซอยยายก๋วย หมู่ที่ 
13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E589912 
N1390890 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E589744 

N1390239 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 1,156,700.00 

103. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 14 

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598574 N1390147 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E599154 N1391232 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 1,924,900.00 

104. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหม่อนไหมสมเด็จฯหมู่ที่ 
14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598098 

N1391120 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E598748 
N1390755 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 66,100.00 

105. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิด ตะแกรงเหล็กซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E598968 N1390347 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ 
UTM 47P E598967 N1390310 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 80,500.00 

106. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและฝา
ปิด ตะแกรงเหล็กซอยเลียบสายหัวหิน - หนองพลับ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599007 N1390242 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E599047 N1390251 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 359,200.00 

107. ก่าสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E599309 N1389729 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E599015 N1389373 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 

108. ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598832 N1389645 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E598513 N1389574 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 1,419,800.00 

109. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหนองตาแวว หมู่ที่ 
16/6 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E589353 

N1391424 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ UTM 47P E589290 

N1389383 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม 2,140,100.00 

110. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สระน้ า สาธารณะพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และ จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องออกก าลัง
กาย หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลหัวหิน หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้าง 
UTM 47P E596603 N1389284 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 2,100,000.00 

111. ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 426,500.00 

112. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 8 หมู่ที่ 9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 484,800.00 

113. ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 161,000.00 

114. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1(หมอจีบ)(ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 5 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 290,000.00 

115. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย10 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่
ที่ 11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 496,700.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

116. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรัญ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.60724 ลองติจูด 99.89772 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ ละติจูด 12.60804 ลองติจูด 99.89762 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 238,500.00 

117. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59537 ลองติจูด 99.81922 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.58565 ลองติจูด 9992442 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 498,700.00 

118. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58182 ลองติจูด 99.83785 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.58206 ลองติจูด 99.83621 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 408,900.00 

119. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวัญดารา หมู่ที่ 3 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58652 ลองติจูด 99.86225 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.58656 ลองติจูด 99.86052 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 1,681,400.00 

120. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57955 ลองติจูด 99.83769 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.57897 ลองติจูด 99.83893 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 91,000.00 

121. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.62962 ลองติจูด 99.81957 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.62974 ลองติจูด 99.81825 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 46,700.00 

122. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงชวน หมู่ที่ 2 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59569 ลองติจูด 99.87592 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.59599 ลองติจูด 99.87754 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 421,400.00 

123. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57283 ลองติจูด 99.86101 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.57657 ลองติจูด 99.86351 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 281,400.00 

124. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดหนองตะเภา หมู่ที่ 4 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58218 ลองติจูด 99.84696 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.58284 ลองติจูด 99.84705 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 146,000.00 

125. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.58871 ลองติจูด 99.91377 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.58872ลองติจูด 99.91336 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 73,000.00 

126. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย หมู่
ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61878 ลองติจูด 
99.85410 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.60470 ลองติจูด 

99.85746 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 149,000.00 

127. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.57726 ลองติจูด 99.82158 ค่าพิกัด
จุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.57754 ลองติจูด 99.81880 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 498,000.00 

128. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองน้อยสามพันนาม หมู่ที่ 
12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.51259 ลองติจูด 
99.86247 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.61253 ลองติจูด 

99.86243 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 24,400.00 

129. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแฟบ- ห้วยโดด หมู่ที่ 1 
ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59308 ลองติจูด 99.88531 

ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.59433 ลองติจูด 99.88378 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 623,800.00 

130. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล1 - ซอยอ านวยผล 
หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56566 ลองติจูด 
99.88137 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.56500 ลองติจูด 

99.88144 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 486,000.00 

131. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล4 - ซอยอ านวยผล2 

หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.55557 ลองติจูด 
99.87929 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.55554 ลองติจูด 

99.88030 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 325,000.00 

132. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์2(ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.59078 
ลองติจูด 99.80073 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.59127 

ลองติจูด 99.79589 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 497,200.00 

133. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข2 หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.56564 ลองติจูด 99.89344 - ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ ละติจูด 12.56593 ลองติจูด 99.89458 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 45,400.00 

134. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 470,500.00 

135. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝา ตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 685,300.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงการ ละติจูด 12.57477 ลองติจูด 99.91595 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ ละติจูด 12.57055 ลองติจูด 99.91484 

136. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ ละติจูด 12.58596 ลองติจูด 99.84215 ค่าพิกัดจุดส้ินสุด
โครงการ ละติจูด 12.58691 ลองติจูด 99.84242 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 204,900.00 

137. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาปิด คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 74,900.00 

138. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ซอยห้วยโดด-สวนน้ า หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.59761 ลองติจูด 99.88156 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 
12.59759 ลองติจูด 99.88145 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 52,900.00 

139. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร 
ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 
12.58691 ลองติจูด 99.91171 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 
12.58693 ลองติจูด 99.91156 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 54,900.00 

140. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.56470 ลองติจูด 99.89408 ค่า
พิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.57716 ลองติจูด 99.89336 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 315,800.00 

141. ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม - ตอเกตุ หมู่
ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 12.61831 ลองติจูด 
99.85744 ค่าพิกัดจุดส้ินสุดโครงการ ละติจูด 12.61873 ลองติจูด 
99.85447 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 327,500.00 

142. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง(ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ที4่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

143. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 

144. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสัมมนา ทาง
วิชาการการประชุมเชิง ปฏิบัติการฯลฯ(ส านักปลัด) 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00 

145. โครงการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้น าท้องถิ่นผู้น า พนักงานส่วน
ต าบลและ พนักงานจ้าง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 0.00 

146. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต.หินเหล็กไฟ สามาชิกสภา อบต.
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00 

147. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 

148. ค่าเลี้ยงในการต้อนรับ คณะบุคคล ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

149. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 510,000.00 

150. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

151. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 80,000.00 

152. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 200,000.00 

153. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 75,500.00 

154. จัดซ้ือบ้านงานครัว (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 

155. จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 10,000.00 

156. จ้างเหมาบริการอื่นๆ (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 958,724.60 

157. จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 10,000.00 

158. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 375,000.00 

159. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

160. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (ส านักปลัด) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

161. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ( หน่วยตรวจสอบฯ) หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

162. จ้างเหมาบริการอื่น ๆ (หน่วยตรวจสอบภายใน) หน่วยงานตรวจสอบภายใน  5,000.00 

163. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (งานป้องกัน) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 20,000.00 

164. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ป้องกัน) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 324,000.00 

165. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 10,000.00 

166. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 35,000.00 

167. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 100,000.00 

168. จัดซ้ือวัสดุเชื้องเพลิงและ หล่อลื่น (งานป้องกัน) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 528,530.00 

169. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

170. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันฯ) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 5,000.00 

171. จัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 50,000.00 

172. บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ (งานป้องกัน) ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 480,000.00 

173. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  50,000.00 

174. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง(กองคลัง) ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  40,000.00 

175. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น(กองคลัง) ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  100,000.00 

176. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  50,000.00 

177. ค่าบ ารุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองคลัง) ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

178. โครงการค่าบริการส่ือสาร และโทรคมนาคม(กองคลัง) ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง  30,000.00 

179. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 100,000.00 

180. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 153,000.00 

181. โครงการรจ้างเหมาคนงานทั่วไป ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 216,000.00 

182. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 

183. จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 100,000.00 

184. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 40,000.00 

185. โครงการค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (กองช่าง) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

 20,000.00 

186. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของกองส่งเสริม การเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร  30,000.00 

187. บ ารุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกอง ส่งเสริม
การเกษตร (ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท) 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร  30,000.00 

188. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

189. จ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 260,000.00 

190. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 

191. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 57,000.00 
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192. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร  100,000.00 

193. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร  20,000.00 

194. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร  60,000.00 

195. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร  10,000.00 

196. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร  10,000.00 

197. จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร  5,000.00 

198. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร  10,000.00 

199. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 70,000.00 

200. จ้างเหมาบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ( กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 160,000.00 

201. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 30,000.00 

202. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 

203. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 100,000.00 

204. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

205. จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 

206. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่มีวงเงินเกินห้าพันบาท (กองสวัสดิการ
ฯ) 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 40,000.00 

207. ค่าบริการส่ือสารและ โทรคมนาคม (กองสวัสดิการฯ) ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

 20,000.00 

208. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 100,000.00 

209. จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 5,000.00 

210. จัดซ้ิอวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 30,000.00 

211. ค่าบ ารุงรักษา และ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 60,000.00 

212. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 50,000.00 

213. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 57,900.00 

214. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 50,000.00 

215. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

216. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (กองการศกึษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 5,000.00 

217. จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง 45,000.00 

218. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการศึกษาฯ) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 

 750,000.00 
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ส านักการศึกษา 

219. ค่าน้ าประปา (ค่าสาธารณูปโภค) ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 36,000.00 

220. ค่าบริการส่ือสารและโทรคม นาคม (ค่าสาธารณูปโภค) (กอง
การศึกษาฯ) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

 20,000.00 

221. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 50,000.00 

222. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 50,000.00 

223. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 30,000.00 

224. จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

225. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 750,000.00 

226. จ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราช การ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 185,000.00 

227. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 15,000.00 

228. ค่าบริการโทรศัพท์ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 3,000.00 

229. ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 12,000.00 

230. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 

231. จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 950,000.00 

232. จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ (กองสาธารณสุขฯ) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00 

233. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์  ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 280,000.00 

234. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 

235. โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล ผู้น า
ชุมชน และบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 

236. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ส านักปลัด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

รายได้จัดเก็บเอง 856,293.00 

237. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองเกษตร) ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 6,000.00 

238. โครงการต่อเติมอาคารส านักงานกองส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 237,700.00 

239. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเรียบพร้อมงานถมดินข้างแปลง
เกษตร 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 137,200.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

240. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาต ิ ส่วนส่งเสริมการเกษตร  30,000.00 
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241. โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ ส่วนส่งเสริมการเกษตร  10,000.00 

242. โครงการ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า  ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 63,500.00 

243. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ขยะครัวเรอืน ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 50,000.00 

244. โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง ปฏิกูล ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 600,000.00 

245. โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ส่วนส่งเสริมการเกษตร  50,000.00 

246. ก่อสร้างคอกจุดรวบรวม ขยะมูลฝอยในชมุชน ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , 
ส านักสาธารณสุข 

 240,000.00 

247. โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสารธารณะในเขตพื้อที่
ต าบล 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร รายได้จัดเก็บเอง 100,600.00 

ยุทธศาสตร์ที6่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

248. โครงการประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 113,400.00 

249. โครงการด าเนินงานศูนย์ อปพร. อบต. หินเหล็กไฟ  ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 30,000.00 

250. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 50,000.00 

251. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 35,000.00 

252. โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนนน ในช่วง เทศกาลต่างๆ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

 50,000.00 

รวม  99,756,177.60  
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แบบรำยงำนโครงกำรพัฒนำที่ไม่ไดด้ ำเนินกำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหลก็ไฟ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

ล ำ
ดับ 

โครงกำรพัฒนำ 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 
61 

เหตุผลที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 

(ระบุ) 

หน่วยงำน ผู้รำยงำน/ต ำแหน่ง 

      
      
3 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ

สินไหมทดแทน 
 

50,000 ไม่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ส านักปลัด นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 
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ส่วนท่ี  6 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

 
ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  จะต้องมีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถ่ิน  ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ังต าบล  อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตต าบลนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาท้องถิ่นใน

อนาคตของท้องถิ่นด้วย SWOT เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และข้อจ ากัดท่ีเป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อม
ภายนอก (External Factors.) ท่ีมีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  รวมท้ังการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน และ จุดแข็งท่ีเป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ซึ่งจะเป็นการประเมินว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน เพียงใด  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินการใน
อนาคต  โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรคท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาดังผล
การวิเคราะห์  ดังนี้ 

 ด้ำนพัฒนำคนและสังคม 
กำรศึกษำ 
จุดแข็ง  
๑. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการท่ีส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ  มีบริการประชาชนในพื้นท่ีเพียงพอ   

- ต้ังแต่เด็กวัยก่อนเข้าเรียน มี ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
- ระดับประถมศึกษา มี ๖ โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ) 

๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  มีบุคลากรจบการศึกษาสาขาปฐมวัย ท้ัง ๖ แห่ง 
 จุดอ่อน 
 ๑.บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดประสบการณ์ในด้านการด าเนินงาน และการบริหารงานของสถานศึกษา 

โอกาส  
๑. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 
อุปสรรค 
๑.สถานศึกษาบางแห่งมีบุคลากรไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราครูตามสัดส่วนของนักเรียน 
๒.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่

อ านวยต่อการสนับสนุน อุดหนุนการท ากิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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สำธำรณสุข 
จุดแข็ง 
1. มีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นส่วนราชการท่ีรับผิดชอบในด้านสาธารณสุข    
2. มีอาสาสมัครสาธารณสุขครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
3. มีความได้เปรียบในด้านสถานท่ีต้ังชุมชน  การเดินทางคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางไปรับบริการทาง

การแพทย์ในพื้นท่ีต่าง ๆ  
4. มีหน่วยอาสามัครกู้ชีพ-กู้ภัยเพชรเกษม  ให้บริการช่วยเหลือยามฉุกเฉินในพื้นท่ี 
5. มีสถานพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในพื้นท่ี   
จุดอ่อน 
1. บุคลากรในด้านการสาธารณสุข  ยังขาดทักษะ  ความช านาญในการบังคับใช้กฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มีประชาชนจ านวนมากขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

 3. ประชาชนยังมีส่วนร่วมของในด้านการสาธารณสุขน้อยมาก 
 4. มีบุคลากรไม่เพียงพอ ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี/ภารกิจ 

โอกาส 
           1. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตประชาชนของรัฐบาล 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหินเหล็กไฟ 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหัวหิน 
 4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 5. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอืพื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 
 6. มีการฝึกอบรมบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการอื่น 

อุปสรรค 
          1. มีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือ เท้า ปาก  อุจจาระร่วง ฯลฯ 
 2. กระแสนิยมแห่งวัฒนธรรมบริโภค 
 จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ประเด็นในการพัฒนาด้านการสาธารณสุข สามารถท าได้เพราะมีศักยภาพ
เพียงพอและท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพราะมีการจัดการด้านสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
 จุดแข็ง 
 ภายในเขตต าบลหินเหล็กไฟ  มีหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ   มีกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหินเหล็กไฟ และกองทุนการเงนิต่าง ๆภายในหมู่บ้าน สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับประชาชนในต าบลได้  

จุดอ่อน 
 ด้านข้อมูลพื้นฐาน ยังเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานท่ี
เป็นจริงกับหน่วยงานของรัฐ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 โอกาส 
 รัฐบาลได้จัดสรรเงินทุนต่าง ๆ ให้แก่หมู่บ้าน เช่นกองทุนหมู่บ้าน  มีสวัสดิการให้กับคนชรา ผู้พิการและผู้ป่วย
โรคเอดส์ 
 อุปสรรค 
 การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีช่วยได้ไม่เต็มท่ี เนื่องจากประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูล 
         กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 จุดแข็ง 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีอาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น อปพร. กู้ชีพกู้ภัย มีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีก่อให้เกิดความเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งช่วยบรรเทา สา
ธารณภัยต่าง ๆ 

จุดอ่อน 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นพื้นท่ีกว้าง   การเกิดเหตุบางครั้งอาจไปถึงสถานท่ีล่าช้า
ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง และปัญหายาเสพติดท่ียังมีอยู่ในพื้นท่ี 
 โอกาส 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและมีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษา
ความปลอดภัย 

อุปสรรค 
สภาพสังคมในปัจจุบัน เกิดปัญหาการลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าครองชีพท่ีเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ซึ่งภัยต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
การเกษตร 
จุดแข็ง 
พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีพื้นท่ีด้านการเกษตรรวมทั้งหมดประมาณ 25,600 ไร่

เหมาะแก่การปลูกพืชได้หลายชนิด เช่น สับปะรด,ยางพารา,อ้อย , ปาล์มน้ ามัน ,มันส าปะหลัง ฯลฯ  
จุดอ่อน 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญประสบการณ์ในด้าน

การบริหารจัดการด้านการตลาด  ขาดแคลนตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร ท าให้ราคาตกต่ า ขาดแคลนแรงงานท า
ให้เกษตรกรต้องจ้างแรงงานต่างด้าว ทดแทนแรงงานท่ีขาดไป 

อุปสรรค 
ดินในการเพาะปลูกเส่ือมสภาพ เนื่องจากการใช้สารเคมีมากเกินไป  ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพลด

น้อยลง  รวมทั้งการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ด้านการตลาด เกิดภาวะพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ท าให้ราคาพืชผลตกต่ า 
 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

กำรคมนำคม 
จุดแข็ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   มีงบประมาณเป็นของตนเอง สามารถด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
จุดอ่อน 
การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล  

หินเหล็กไฟมีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการ 
โอกาส 
ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
อุปสรรค 
ระเบียบและกฎหมายไม่เอื้อต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ไม่ท่ัวถึง 
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
จุดแข็ง 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  จ านวน 5  แห่ง แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น มี

ดังนี้  ฝาย 32  แห่ง  บ่อน้ าต้ืน  3  แห่ง   บ่อโยก  10  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน 12  แห่ง  ถังเก็บน้ า  13  แห่ง 
อ่างเก็บน้ า  2  แห่ง  สระน้ าสาธารณะ  6  แห่ง  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

จุดอ่อน 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟยังขาดการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ า 
โอกาส 
นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
อุปสรรค 
ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ท าให้

เกิดภาวะโลกร้อน และเกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำองค์กร 

     จุดแข็ง 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโครงสร้าง  2 

ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสถานท่ีและอาคารท่ีท าการเหมาะสม
และเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ัง
ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
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  จุดอ่อน 
       หน่วยงำนยังขำดกำรท ำงำนเป็นทีม  และเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่สมบูรณ์ บุคลำกรไม่ได้

รับกำรสนับสนุนในด้ำนกำรอบรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 โอกำส 

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2552  พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
และระเบียบ กฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

อุปสรรค 
       ระเบียบ  กฎหมำย  บำงอย่ำงล้ำสมัยและไม่ชัดเจน  กำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ ไม่สอดคล้อง

กับควำมเจริญของโลกำภิวัฒน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ  SWOT ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ ในภำพรวมภำยในต ำบล 

  จุดแข็ง (S : Strongth) 
1. ความได้เปรียบด้านท่ีต้ังชุมชน  เนื่องจากเป็นชุมชนขยายท่ีอยู่กันเป็นกลุ่ม  ตามเส้นทางคมนาคมหลักท า

ให้สะดวกต่อการติดต่อส่ือสารและการพัฒนา 
2. ความได้เปรียบของการคมนาคม  เนื่องจากเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพื้นท่ีและหลายต าบลท่ี

สะดวกสบาย 
3. มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ในองค์กร 
4. มีการประสานงานภายในและภายนอกองค์การอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
1. เส้นทางคมนาคมหลักซึ่งมิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาพช ารุด เสียหาย  

ท าให้การเดินทางของประชาชนไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
2. ขาดระบบการจัดการด้านการกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน หรือผู้ค้ารายย่อย 
4. ขาดแคลนแหล่งน้ าดินเพื่อจัดท าระบบประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคในทางหมู่บ้าน 

   โอกำส  (O : Opportunity) 
1. สภาพพื้นท่ีเหมาะแก่การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
2. เส้นทางการคมนาคมอยู่ใกล้ตัวอ าเภอสามารถส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชนได้ 
3. นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4. อยู่ใกล้เมืองหลักซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท าให้สามารถพัฒนาชุมชนได้รวดเร็ว 
5. การบริหารกิจการงำนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

   อุปสรรค  (T : Threat) 
1. นโยบายของรัฐบาลปรับเปล่ียนตลอดเวลาไม่สามารถตอบสนองตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวท าให้การจ าหน่ายสินค้าไม่คล่องตัว 
3. ขาดการเช่ือมโยงระหว่างองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
4. ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนโดยส่วนใหญม่ีราคาค่อนข้างต่ า 
5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรยังเป็นไปได้ล าบาก 
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           6.  ประชาชนขาดการเรียนรู้และความเข้าใจในการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังไม่ค่อยมส่ีวนร่วมในการ 
               พัฒนาท้องถิ่นกว่าท่ีควร 
 

๑.๑  โอกำส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นท่ี  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(๓)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นท่ี  เช่น  ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านเหล่ือม        
(๔)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นท่ี 
(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๓)  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟ้าสาขาบ้านเหล่ือม   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จ านวน  ๑  แห่ง 

   มีท่ารถขนส่ง   
   มีสถานีรถไฟ   
  (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลต าบลบ้าน
เหล่ือม และองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  เช่น คลองส่งน้ า  ถนน  ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 

(๓)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน้าท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากเทศบาลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้มีการจารจรบางเส้นมีรถผ่านไป
มาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
    
๒.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
                                        
๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 
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(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีสวนสาธารณะ  ๓  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ๕ แห่ง ได้แก่ หนองใหญ่  

หนองฝ้าย  หนองคอน  หนองศิลา  ห้วยโสกคอม 
(๕)  มีตลาดสดของเอกชน  ๑  แห่ง 
(๖)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและ

มัน เล้ียงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
(๙)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(๑๐)  มีการจัดต้ังชุมชน  ๖  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม  ประกอบด้วย  ตัวแทนของ

ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  ๙  คน 
(๑๑)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๒)  มีระบบประปาเพิ่มขึ้นท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังปี  
(๑๓)  เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
(๑๔)  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  ๖  แห่ง สนามบาสเกตบอล  ๑ แห่ง   สนามฟุตบอล  ๑ 

แห่ง  สนามตะกร้อ จ านวน  ๓  แห่ง สนามเด็กเล่น  ๑ แห่ง สนามกีฬาเทนนิส ๑ แห่ง  หอประชุมอเนกประสงค์ ๔ 
แห่ง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทศบาล (ศูนย์ออกก าลังกายและศูนย์คอมพิวเตอร์) จ านวน ๑  แห่ง 

(๑๕)  มีวัด   ๒  แห่ง   ส านักสงฆ์   ๑  แห่ง 
(๑๖)  เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
(๑๘)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(๑๙)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(๔)  เทศบาลเป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอื่นหรือ

ในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เส้ือผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
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(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบ
น้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ือม 

(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี  
(๘)  เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม  ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
(๙)  ไม่มีตลาดสดท่ีด าเนินการโดยเทศบาล 
(๑๐)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ    

                  (๑๑) ท่ีดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
(๑๒)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 

 
  

******************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      73



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
5. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันท่ี ๑5  พฤษภาคม  ๒๕62   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังผนี้ 

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)   
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ

เป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 

7 
 (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

 (๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด   
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่  
ดีขึ้น  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด

การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเท่ียวในท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะท่ี

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความ
เป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  
มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
                    (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

       ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ                          

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ

ชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
มีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
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(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
                 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง  
                 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง และเพิ่มเติม   

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
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6. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๒ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
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(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
  

(๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ 
 

                                                    10 
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง

หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดู
ว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ( data 
analysis)  

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒน าสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับหมัน 
เร่ือง  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-2562) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับหมัน  รอบเดือนเมษำยน 2561  
*************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13(3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อใ ห้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในไม่ห้าวัน  นับแต่วันท่ีรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน 2561 )  เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน 2561)  ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   17    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

      ( นายสุวิทย์   โตทุ้ย ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
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           ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
( บาท ) 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

( บาท ) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคม   
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในต าบลหินเหล็กไฟ 80,000 61,450 
2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การสง่เสริมการท าหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพภายใน ต าบล

หินเหล็กไฟ 
20,000 20,000 

3 .โครงการฝึกอบรม อาชีพบริการ หลักสูตร นวดแผนไทย 20,000 19,030 
4 โครงการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในต าบล หินเหล็กไฟ 30,000 13,900 
5 โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอาชีพส าหรับ 

ผู้สูงอายุ 
200,000 336,000 

6 โครงการด าเนินกิจกรรมศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิาร ในต าบลหินเหล็กไฟ 200,000 1,156,430.71 

7 โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000 99,800 
8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน

และควบคุมโรคและ ป้องกันและควบคุมโรคและทัศนศึกษาดูงาน 
199,864  

9 โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 77,500  
10 โครงการหลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 10,774,200  
11 โครงการสนับสนุนการเสริม สร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบ้ีย

ความพิการ) 
1,681,600  

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา 1,330,393  
13 จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
718,016.18  

14 จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 
แห่ง 

138,383.98  

15 โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชน 19,550  
16 โครงการจัดกิจกรรมอบรม/สง่เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วน

ต าบลหินเหล็กไฟ 
10,100  

17 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา 
และศึกษาดูงาน 

14,940  

18 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก ปฐมวัย 6,940  
19 โครงการฝึกอบรมด้านการ เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 500  
20 โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็น วันส าคัญทางศาสนา 7,600  
21 โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง 7,100  
22 .โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ 23,853  
23 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 15,000  
24 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 173,850  
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ี

ได้รับ 
( บาท ) 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

( บาท ) 
25 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3,521,740  

26 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นท่ีต าบลหินเหล็กไฟ 400,000  
27 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าของใช้จากขยะรีไซเคิล 30,000 30,000 
28 โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ 99,400  
29 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหัวหิน ให้กับเทศบาลหนองพลับ 
50,000  

30 โครงการฝึกอบรม อุตสาหกรรม หลักสูตร- สบู่หอมจากสมุนไพร 30,000  
31 โครงการส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าและพับผ้า 30,000  
32 โครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพร 30,000  
33 โครงการสง่เสริมอาชีพ การท าเทียนแฟนซี่ 10 แบบ 12,050  
34 โครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตพ้ืนลานด้านหน้า ศพด.บ้านหนองตะเภา 68,300  
35 โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมปรับพ้ืนที่หน้าอาคาร ศพด.บ้านวังโบสถ์ 71,600  
36 โครงการกั้นผนังห้องเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากหลงัคาคลุมสนามเด็กเล่นเป็นอาคารเรียนและ

ต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเรียนให้กับ ศพด.หนองคร้า 
317,000  

37 โครงการเทคอนกรีตพ้ืนลานภายในรอบบริเวณอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 40,500  
38 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 302,000  
39 โต๊ะรับประทานอาหารส าหรบัเด็กเล็กพร้อมม้าน่ัง จ านวน 5 ชุด (กองการศึกษา ) 24,500  
40 จัดซื้อรถเข็นของแบบโค้ง จ านวน 6 คัน (กองการศึกษา ) 12,000  
41 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 2 ชุด (กองการศึกษา) 8,560  
42 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว จ านวน 4 ตัว ( กองการศึกษา ) 6,760  
43 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ( กองการศึกษา ) 9,560  
44 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 6,000  
45 โทรทัศน์แอลอีดี แบบ SMART TV 2 เครื่อง ( กองการศกึษา ) 19,800  
46 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 27,500  
47 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 13,000  
48 เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จ านวน 4 ชุด ( กองการศึกษา ) 100,000  
49 ชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา- งานระดับก่อนวัยฯ 30,500  
50 ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 53,500  
51 ลู่เดินกึ่งสเตป จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 16,050  
52 ซิทอัพ จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 2,594.75  
53 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค

และทัศนศึกษาดูงาน 
199,864  

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ   
54 โครงการแปลงสาธิตการเกษตร ผสมผสานโดยยึดแนวทาง พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง 89,960  
55 โครงการฝึกอบรมอาชีพ การเกษตร 199,600  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน   



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

56 จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป ชนิดถุงบลูมิกซ์บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม 296,670  
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57 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็กซอยเข้า

วัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 
1,210,000 700,000 

58 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ 1 บ้านหนองขอน 1,210,000 700,000 
59 ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยแยก วัดนิโครธาราม หมู่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E597443 N1390219 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E597598 N1390230 
302,000  

60 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E597117 N1390241 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E597118 
N1390329 

158,000  

61 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ 1 บ้านหนองขอน 158,000  
62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแฟบ-ห้วยโดด หมู่ 1บ้านหนองขอน 623,800 623,800 
63 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ า หมู่ที่ 2 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 

47P E595740  N1392789 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E596019 N1393016  
495,000  

64 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ห้วยโดดสวนน้ า ม.2 บ้านวังโบสถ์ 1,181,700 1,157,815.25 
65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงชวน  หมู่ 2 บ้านวังโบสถ์ 421,400 421,400 
66 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดด-สวนน้ า หมู่ 2 บ้านวังโบสถ์ 52,900 52,900 
67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวัญดารา หมู่ 3 บ้านหนองนกน้อย 1,681,400 1,681,400 
68 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ลุงโม ม.3 บ้านหนองนกน้อย 905,000 903,000 
69 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น

โครงการ UTM 47P  E592651 N1392596 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E592183 
N1392338 

351,000  

70 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หญ้าคา(ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่3 บ้านหนองนกน้อย 264,000 245,457 
71 ก่อสร้างถนน คสล. ซ. ตาเจ็ก ม.4 บ้านหนองตะเภา 1,080,000  
72 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 1.008 -กม.1.058  

หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น โครงการ UTM 47P E592257 N1390015 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 
UTM 47P E592244 N1389966 

92,000  

73 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วงกม. 1.292 -กม.1.342  
หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E592196 N1389737 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 
UTM 47P E592196 N1389685 

92,000  

74 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรสวรรค์ ช่วง กม.1.008-1.058  
หมู่ที ่4 บ้านหนองตะเภา 

92,000  

75 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E592094 N1391029 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E590962 N1390304 

498,000  

76 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเจ๊ก (ต่อจากของเดิมปี62) หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P E591832 N1389674 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E591813 
N1389529 

1,090,000 422,000 

77 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 493,000  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

E591365   N1391104 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E591477 N1390980 
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78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบบายพาส  หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา 281,400 281,400 
79 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและฝาปิด ซอยถาวรการ หมู่ 4 

 บ้านหนองตะเภา 
204,900 204,900 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดหนองตะเภา หมู่ 4 บ้านหนองตะเภา 146,000 146,000 
81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 5 บ้านหนองคร้า 46,700 46,700 
82 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่5 บ้านหนองคร้า 161,000 161,000 
83 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 (วงแหวน) หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 

UTM 47P E588580 N1395877 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E588215 N1395573 
850,000  

84 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) ม.5 921,900 895,000 
85 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.ยายน้อย ม.5 200,000 200,000 
86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (หมอจีบ )ต่อจากโครงการเดิม หมู่ 5 บ้านหนองคร้า 290,000 290,000 
87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 498,700 498,700 
88 ก่อสร้างถนนคสล. ซ.สารวัตรอาธร(ต่อจากโครงการเดิม) ม.6บ้านหนองซอ 231,000 231,000 
89 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ดีเด่น ม.6 215,500 215,000 
90 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอิ่มจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 397,000 382,000 
91 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.สินทรัพย์ ม.7 861,000 851,000 
92 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 188,700 175,000 
93 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 150,000 138,000 
94 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจ่มใสพัฒนา 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 126,600 121,000 
95 ปรับปรุงผิวจราจรคสล.ซอยเฉลิมพระ เกียรติ หมู่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 

E599332 N1392337  ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599491 N1392316 
274,000 

 
 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ 7 บ้านหนองเหียง 274,000  
97 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง -หม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น

โครงการ UTM 47P E599269 N1391839 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599098 
N1391304 

550,000  

98 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
 ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ 7 

54,900  

99 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E597643  N1393768 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599472 N1392203 

467,000  

100 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่อนไหมสมเด็จ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 54,900 54,900 
101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจรัญ หมู่7 บ้านหนองเหียง 238,500 238,500 
102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาบ้านเก่า  หมู่ 7 บ้านหนองเหียง 73,000 73,000 
103 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์2 หมู่ 8 บ้านหนองเสือด า 497,200 497,200 
104 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 587295 N 

1392369 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E 587320 N 1392237 
497,000 495,000 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

105 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 
47P E 587893 N 1395390 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E 587807 
 N 1395344 

324,000  
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106 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.30 เมตร คสล.พร้อมบ่อพักและ ฝาปิดบ่อพัก คสล.ซ.1 หนอง

เสือด า หมู่ 8 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E 586443 N 1392399 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ UTM 47P E 586440  N 1392577 

257,000  

107 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล์ติก คอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อจาก ถนนคสล.ปี62) หมู่ที่ 8 ค่า
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E587320 N1392237 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P 
E586450 N1392066 

1,010,000  

108 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล -บายพาส หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P  E595678 N1389068 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E594567 N1388663 

1,788,000  

109 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 
หมู่ที่ 9บ้านขอนทอง 

1,485,000 829,400 

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 8 หมู่ที่ 9 484,000  
111 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล1-ซอยอ านวยผล หมู่ 9 บ้านขอนทอง 486,000 486,000 
112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ านวยผล4-ซอยอ านวยผล 2 หมู่ 9 บ้านขอนทอง 325,000 323,500 
113 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 74,900 74,900 
114 ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสันติสุข2 หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 45,400 45,400 
115 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 315,800 315,800 
116 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามแยกบ้านนายรอง 

(ต่อจากโครงการเดิมปี61) ถึงบริเวณ ร้านค้า หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 
951,000  

117 ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอลกรีตจากสามแยกไปบ้านนายรอง ม.10 1,123,000 864,000 
118 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยจากสามแยกบ้านนายรอง 

(ต่อจากของเดิมปี 61)-บริเวณร้านค้า หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E596890 
N1390644 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 

951,000  

119 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E5590105 N1364031 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E588852 N1393974 

472,000  

120 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ 11บ้านตอเกตุ ( ต่อจากโครงการเดิม ) 524,000 473,000 
121 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.2/2 ม.11 บ้านตอเกตุ 593,800 400,000 
122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ 11 บ้านตอเกตุ 400,000  
123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (ต่อจากโครงการเดิมหมู่ 11 บ้านตอเกตุ 496,700 496,700 
124 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ-่สายบายพาส หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 313,000  
125 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม ตอเกตุ หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 327,500 327,500 
126 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม-สระน้ าวัด หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 323,000  
127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย หมู่ 12 บ้านสามพันนาม 149,000 149,000 
128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองน้อยสามพันนาม หมู่ 12  บ้านสามพันนาม 24,400 24,400 
129 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หนองน้อยวัดสามพันนาม ม.12 285,900 260,690 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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130 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสามพันนาม-หนองคร้า (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่
ที่ 12 บ้านสามพันนาม 

850,000 814,000 

131 ปรับปรุงผิวจราจรคสล. ซอยครัวผู้ใหญ-่สายบายพาส หมู่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 
47P E593165 N1395311 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E593247 N1395512 

313,000  
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132 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดสามพันนาม- สระน้ าวัด หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น

โครงการ UTM 47P E593466 N1394576 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E593963 
N1394221 

323,000 323,000 

133 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา-ซอยยายก๋วย หมู่ที่ 13 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น
โครงการ UTM 47P  E589912 N1390890 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E589744 
N1390239 

1,075,000 1,075,000 

134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ 13 บ้านโชคพัฒนา 91,000 91,000 
135 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ 13 โชคพัฒนา 408,900 408,900 
136 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม หมู่ 13 โชคพัฒนา 58,900 58,900 
137 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 421,151  
138 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.พอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) ม.13 114,400 100,000 
139 ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ไปรษณีย์เอกชน ม.13 124,000  
140 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกหม่อนไหม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 864,500 857,000 
141 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงชวน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 205,000 194,750 
142 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายก๋วย (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 703,600 700,000 
143 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ 14 

 บ้านหนองสมอ 
470,500 470,500 

145 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P   E598574 N1390147 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599154 N1391232 

1,857,000 1,857,000 

146 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหม่อนไหมสมเด็จฯหมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E598098 N1391120 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598748 N1390755 

66,000 66,000 

147 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด ตะแกรงเหล็ก 
ซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P E598968 N1390347  
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598967 N1390310 

76,900 76,900 

148 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM 47P 
E599309 N1389729 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E599015 N1389373 

495,000 495,000 

149 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยฉ่ าชื่น หมู่ที่ 15 ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 
UTM 47P E598832 N1389645 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM 47P E598513 N1389574 

1,240,000 1,240,000 

150 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด 
ตะเกรงเหล็ก ซอยฉ่ าชื่น ม.15 

1,666,600 950,000 

151 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์  
หมู่15บ้านหนองขอน 

685,300 685,300 

152 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเรียบพร้อมงานถมดินข้างแปลงเกษตร 121,000  
153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ  หมู่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา 498,000 498,000 
154 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเรียบพร้อมงานถมดินข้างแปลงเกษตร 121,000  
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 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร   

155 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี (กองสาธารณสุข) 15,000 15,000 
156 เครื่องท าลายกระดาษแบบละเอียด (ส านักปลัด) 47,500 47,500 
157 อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ ( Smart Card  Reader ) จ านวน 2 เครื่อง 1,400 1,400 
158 เครื่องปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 1 เครื่อง 40,000 40,000 
159 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 5,000 5,000 
160 ถังน้ าแสตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 1 ใบ(ส านักงานปลัด ) 15,000 15,000 
161 โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด (ส านักงานปลัด ) 8,500 8,500 
162 เก้าอี้ส านักงานสีด า จ านวน 10 ตัว (ส านักงานปลัด) 40,000 40,000 
163 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดภายนอกอาคาร 2 เครื่อง (ส านักปลัด) 66,000 66,000 
164 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดภายนอกอาคาร 3 เครื่อง (ส านักปลัด) 99,000 99,000 
165 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 น้ิว จ านวน 2 ตัว (กองสวัสดิการ) 5,180 5,180 
166 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 3 ฟุต จ านวน 1 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 4,000 4,000 
167 ตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต จ านวน 2 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 6,000 6,000 
168 โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 5,500 5,500 
169 เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 12,000 12,000 
170 โต๊ะพับหน้าแสตนเลส จ านวน 2 ตัว (กองสวัสดิการ) 5,500 5,500 
171 โต๊ะท างานแบบเหล็ก จ านวน 3 ตัว (กองคลัง) 13,500 13,500 
172 เก้าอี้ จ านวน 8 ตัว (กองคลัง) 26,000 26,000 
173 เก้าอี้ท างานเบาะหนัง จ านวน 10 ตัว (กองช่าง) 17,500 17,500 
174 เก้าอี้ท างานพนักงาน จ านวน 1 ตัว (กองช่าง) 5,900 5,900 
175 เก้าอี้ท างานพนักงาน จ านวน 2 ตัว (กองช่าง) 13,000 13,000 
176 โต๊ะท างานไม้จริง จ านวน 3 ตัว (กองช่าง) 38,000 38,000 
177 โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต จ านวน 8 ตัว (กองช่าง) 32,000 32,000 
178 เก้าอี้ท างานขาเหล็ก 8 ตัว (กองช่าง ) 36,000 36,000 
179 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ตัว (กองช่าง) 10,500 10,500 
180 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตัว(กองช่าง) 3,500 3,500 
181 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 21,000 21,000 
182 โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 3 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 12,000 12,000 
183 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว (กองส่งเสริมการเกษตร) 3,500 3,500 
184 โซฟาไม้  จ านวน 1 ชุด (กองส่งเสริมการเกษตร) 8,500 8,500 
185 เคริ่องปรับอากาศ จ านวน 2 ชุด (กองสาธารณสุข) 42,000 42,000 
186 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง  ( กองสาธารณสุข ) 32,000 32,000 
187 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่อง (กองสาธารณสุข) 17,550 17,550 
188 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 16,000 16,000 
189 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการฯ) 16,000 16,000 
190 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง ( ส านักงานปลัด ) 21,000 21,000 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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191 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการฯ) 4,300 4,300 
192 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 16,000 16,000 
193 จอแสดงภาพ ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง (กองส่งเสรมิการเกษตร) 4,000 4,000 
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194 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง (กองส่งเสริมการเกษตร) 11,200 11,200 
195 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่อง (กองส่งเสริมการเกษตร) 7,500 7,500 
196 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 ชุด (กองช่าง) 66,000 66,000 
197 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 2,500 2,500 
198 เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) 17,000 17,000 
199 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เครื่อง ( ส านักงานปลัด ) 12,600 12,600 
200 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง ( ส านักปลัด ) 21,000 21,000 
201 ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง (กองส่งเสริมการเกษตร) 3,900 3,900 
202 เครื่องเจาะไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 52,000 52,000 
203 เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 8 เมตร พร้อมโคมไฟ LED โซล่าเซลล์ 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 

จ านวน 10 ชุด 
165,000 165,000 

204 เครื่องปั๊มน้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง (ส านักงานปลัด) 14,500  
205 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 ชุด (ส านักงานปลัด) 442,900  
206 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ( งานบริหารทั่วไป ) 43,000  
207 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง (ส านักงานปลัด) 22,000  
208 เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 13,800  
209 เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 5,500  
210 เครื่องย่อยกิ่งไม้ จ านวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) 47,000  
211 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง (ส านักงานปลัด) 11,000  
212 สว่านไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ( กองการศึกษา ) 9,500  
213 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 179,313  
214 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  30,000 29,786 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
215 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 16,000  
216 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 600  
217 โครงการ ท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์น้ า 59,600  
218 โครงการสง่เสริมการคัดแยกขยะครัวเรือน ขยะครัวเรือน 49,884.35  
219 โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 274,738.80  
220 โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  47,400  
221 ก่อสร้างคอกจุดรวบรวม ขยะมูลฝอยในชุมชน 240,000  
222 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสารธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบล 100,600  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

  

223 โครงการด าเนินงานศูนย์ อปพร. อบต. หินเหล็กไฟ 14,860  
224 โครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน 30,816  
225 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 11,900  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

226 โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วง เทศกาลต่างๆ 49,960  
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