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ส่วนท่ี  ๑ 
 

                                                             บทน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. ๒๕6๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมี
อ านาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้ำท่ีจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน
และสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มกีารวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซอ้นที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานทีซ่้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ 
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
 เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ 
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มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งทีจ่ าเปน็ส าหรบัการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมนิผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลอ้งกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจดัต้ังข้ึนก็ตามหรอืจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ข้ึน  ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้อง
ด าเนินการ   

          (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
          (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
          (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้ภายในเดือน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผดิ  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ิ นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมนิผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๒.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



~ ๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
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๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้ เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 



~ ๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
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ขั้นตอนท่ี ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

 
 

๔.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
โดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้อง ถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอืดังกลา่วคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน   

 

๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
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(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง ข้ัน โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีข้ึน     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการทีด่ าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 
(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง

ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ  
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(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากก ว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ 
บรูณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลกีเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพิ่มเติม   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาและปปีจัจบุัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจ้ากการติดตามและประเมนิผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
          (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรบัการติดตามและประเมนิผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ

๖.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
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ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนนิการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๗.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้อง ถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหินเหล็กไฟในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
 

๗.  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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๗.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดใหผู้้รบัผิดชอบโครงการเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการตดิตามโครงการโดยผู้รบัผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรอืแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าใหเ้สร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าใหเ้กดิความกระจา่งชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสยีให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 

 
 

๘.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
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๑)  นายณรงค์เดช  อินมี   สมาชิกสภา อบต.หมู่9   ประธานกรรมการ 
๒)  นายอภิชาต ชูลขันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4            กรรมการ 
๓)  นายสุจริต  กลิ่นอยู ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   กรรมการ    
๔)  นายปทิว  เรืองอร่าม   ผู้แทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
๕)  นายปัญญา  กอนใย   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน   กรรมการ 
๖)  นายสนอง  อ่วมอิ่ม      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๗)  นายจรูญ  สีสุกใส           ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๘)  นายวิมล  อ่วมด้วง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ                  กรรมการ 
๙)  นายบุญรอด  ด้วงเพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐) นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑) นางสาววิจิตรา  ฉ่ิงเล็ก  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 
      

 
    

 
๑)  นางพิรวรรณ์  ไพบูลยอ์นันต์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ประธานอนุกรรมการ 
๒)  นายสุพชัย ยิ้มละมัย  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน               อนุกรรมการ 
 

********************************** 
 
 
 
 
 

๙.    คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 
 
 

๑๐.  คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  

ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร ์

การตดิตามและประเมินผล 
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๖)  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ 

ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    



~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  การสร้างความสมดลุและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี  
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี  

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสงัคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
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๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารงุศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนนิ 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลติยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจดัการอย่างบรูณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปอ้งกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความเสี่ยง 



~ ๑๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้ นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ป ี
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกลา่วมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ.2561-2565) 
 

วิสัยทัศน์    
 เมืองแห่งการทอ่งเที่ยว  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  น าไปสูเ่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ  การเกษตร  และการท่องเที่ยว
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. อนุรักษ์  ฟื้นฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
5. พัฒนาองค์กรและสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และสาธารณูปโภค 

1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการ  
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์และสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นและภาคเอกชน  
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   

5.พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหาร จัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  ทั้ง
ด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 

6. ส่งเสริมการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐและภาคเอกชน 
  2.พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มข้ึน ตามกระบวนการเรียนรู้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเสริมสร้างการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาดผลผลิตทางการเกษตร  
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการตลาด 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการดูแลราคาผลผลิต 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่

ปลอดภัยจากสารพิษ 
6. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
8. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
  3. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพ  คน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. สนับสนุนการจัดต้ังกลุม่องค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ให้

เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท                                                                                             
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
9. พัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
10.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
11. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กับสภาพพื้นที่        



~ ๒๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

2. เสริมสร้างจติส านึกและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

 5.พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาความรู้  ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่  การปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการป ฏิบัติงานให้

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
7. ปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้มีความทันสมัย 
8.. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน 
9.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้มีความเป็นเป็นเลิศ 

   6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน ้า  และสาธารณูปโภค 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้ในการสัญจรไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่ือมโยงเส้นทาง
หลักระหว่างอ าเภอและต าบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในแหล่งชุมชนให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวรและเช่ือมโยง
เป็นเครือข่าว                                                                                             

2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการอุปโภคบริโภค ให้สอดคล้องกับ
แผนการป้องกันอุทกภัยและสาธารณภัย 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา  
4. ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และน าระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยึดตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน  

ดังนี ้
 
1. นโยบายด้านการเมือง  

(1) เทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 (2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  
ให้กับประชาชน 
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(3) สร้างความสมัพันธ์อันดี ร่วมมือ ร่วมใจ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถ่ินให้  
บรรลุวัตถุประสงค์ และบงัเกิดความผาสกุแก่ประชาชน 
   2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  

(1) บริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วม  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา” ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน  
จะได้รับเป็นส าคัญ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ ท างานยึดหลักความถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  มีความ เสมอภาคในการบังคับ
ใช้กฎหมาย  และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  ยึดประชาชน  เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน 

(2) ส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่อันจะน าไปสู่  
ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีขวัญก าลังใจและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(3) บริหารจัดการให้มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน ตามอ านาจ
หน้าที่ และภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วต่อเนื่องและบังเกิดผลดี
ต่อประชาชน 
          7(4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ ให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถจัดเก็บภาษีให้ท่ัวถึง ถูกต้อง รัดกุม ให้เป็นธรรมมากท่ีสุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการ
หารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 

(5) เสริมสร้างค่านิยมที่ดงีามให้แกบุ่คลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ ยึดถือ และปฏิบัติทัง้นี้
ตามหลกัการ และแนวทางในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
 3.1 ด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข 
 (1) ส่งเสริมและด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้านสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ผู้ด้อยโอกาส เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ 
 (2) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกัน และควบคุมโรคให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างทั่วถึง 
 (3) ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในวัยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินและสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

(4) จัดให้มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
(5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ 
(6) ส่งเสริมและพฒันาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและสามารถใหบ้ริการประชาชน 

อย่างทั่วถึง โดยจัดใหม้ีศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
  3.2 ด้านการศึกษาและกีฬา 
  (1) การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั นพื นฐาน โดยการ 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  
  (2) การบริหารและจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
โดยการศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและดา้เนินการจัดการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการให้กับโรงเรียนในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเน้น
ให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
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  (4) สนับสนุนให้ประชาชนท่ีพ้นวัยเรียนได้รับการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และอาชีพต่าง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรง และทางด้านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน ต้าราเรียน  
  (5)  ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง ลานกีฬา สถานท่ีออกก้าลังกาย ให้มีมาตรฐาน และเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน 
  (6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้มากขึ น 
  (7)  จัดให้มีการรณรงค์และการเผยแพร่ความรู้ เพ่ือสร้างจิตส้านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการกีฬา 
การออกก้าลังกาย และการนันทนาการอย่างต่อเน่ือง 
  (8)  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบ้าน สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  3.3 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

(1) สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีคุณค่าของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม 
การส่งเสรมิวัฒนธรรม การละเล่น ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้แพร่หลายกลายเป็นทียอมรับแก่
บุคคลท่ัวไปอย่างท่ัวถึง  
  (2) ส่งเสริมการด้าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลาย  ให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ในรูปแบบการ
สนับสนุนด้านการด้าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐหรืเอกชน 
  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่น ให้แพร่หลายในเด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น  
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
     โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยยึดหลักความพอเพียง และสง่เสรมิ ความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี ้

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุม่ของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพที่มีในรูปแบบคณะกรรมการหมูบ่้าน 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา เสนอแนะ รับฟังปัญหาในการพัฒนาท้องถ่ินทุกระดับ 
(3) ส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้กบัประชาชน โดยเฉพาะการสง่เสริมการผลิตและพฒันาคุณภาพสินค้า 

OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิม่มลูค่า และรายได้ให้แกป่ระชาชน 
  (4) จัดใหม้ีการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  การจัดการ  การตลาด ให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินในรปูแบบการฝึกอบรม การสัมมนา  การจัดทัศนศึกษาดูงานด้านการอาชีพทั้งโดยตรงจาก บุคคลากร
นักวิชาการผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        จะพัฒนาต้าบลหินเหล็กไฟให้เป็นต้าบลน่าอยู่ โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพจัดระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย ระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
  (1) ส่งเสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ร่วมกับชุมชน โดยสนับสนุนและเรง่รัดใหม้ีการ
ปลูกต้นไม ้ และรักษาความสะอาดสองข้างทางหลวงที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ รณรงค์ก าจัดสิง่ปฏิกลูอย่างกว้างขวางและต่อเนือ่ง รณรงค์ก าจัดแล ควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน
ซึ่งมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพอนามยัของ ประชาชน   
         (2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้แก่ เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมโดย สนับสนุน และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในท้องถ่ินทุกระดับ ใน
การเช่ือมโยงและประสานเครือข่ายกับภาครัฐ เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  (3) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้พลงังานทดแทนและฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
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  (4) สนับสนุนและสง่เสรมิการน าเทคโนโลยีเพื่อระบบการจดัการมลพิษหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
          (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมโดยกระตุ้นให้ประชาชน ชุมชน องค์กรใน
ท้องถ่ินทุกระดบั ร่วมกันดูและพิทักษ์ เฝ้าระวังและฟื้นฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 
  (6) ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพดินเพื่อเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี 
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  (1)  พัฒนาและปรบัปรุง ขยายระบบการใหบ้รกิารโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การ
ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นทีเ่พื่อรองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต 
รวมทั้งมีแผนบรหิารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม 
  (2) พัฒนาและปรับปรงุเส้นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบรหิารส่วนหินเหล็กไฟ ให้สามารถใช้ได้
ทุกฤดูกาล  
  (3) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ  ตามความจ าเป็นที่เร่งด่วน ตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
  (1) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
และเพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา 
 (2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมสี่วนร่วม ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน 
ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของ
ประชาชน 
 (3) จัดท้าแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟเป็นประจ้าทุกปี ให้
สอดคล้องกับความเจริญขององค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ  และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี จะเกิดขึ น อีก
ทั งยังสามารถประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  แผนป้องกันอัคคีภัย และแผนอ่ืนๆ  ท่ีมีความจ้าเป็น  
ตามความเหมาะสม  ตามก้าลังความสามารถด้านงบประมาณเป็นประจ้าทุกปีนโยบาย ทั้ง 7 ประการที่กล่าว
มาแล้วนั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ในต าบลหินเหล็ก
ไฟ ซึ่งนโยบายใดที่ผู้บริหารฯเดิมได้เคยด าเนินการ  และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมจะด าเนินการต่อยอดและ
พัฒนาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ  / โครงการสามารถ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ทั้ง 7ประการ จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ หากขาดซึ่งกลไกที่
ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 
 
7.1 วิสัยทัศน์  

 “  การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ” 

      พันธกิจ 

  1.)  พัฒนาแหล่งน ้ากิน น ้าใช้ รวมทั งภาชนะกักเก็บน ้ากินให้พอเพียงตลอดปี 
2.)  พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ใหส้ะดวกและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
3.)  ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รบัการฝึกอาชีพเสริม เพิม่ความรู้และเพิม่รายได้ 
4.)  ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
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5.)  จัดให้มบีริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
6.)  สร้างจิตส านึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.)  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
8.)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพยีงพอและทันสมัย 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

 

ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั งองค์กรต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลไว้  6 ด้าน  
โดยมีรายละเอียดดังนี  

1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึง่พาตนเองได้ 
1.3  การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.4  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มกีารกระจายตัวอย่างทั่วถึง และเพิ่มรายได้แกป่ระชาชน ส่งเสริม  
      อาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                   
1.5  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให้   
     ประชาชนได้รับการศึกษา ข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
1.6  การพัฒนาอนรุักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
1.7  การพัฒนาและสง่เสรมิการกีฬา และการนันทนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
1.8  การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคใหก้ับสถานีอนามัยต าบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการร่วมออก 
    ปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย 
1.9  การพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะหผ์ู้สงูอายุ เด็ก และ 
     ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม 
1.10  การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การปอ้งกัน ระงับควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

2 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ และระบบข่าวสาร 
2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนบัสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แบบชีวภาพและการเกษตรที่ 
      ปลอดภัยจากสารพิษ 
2.3  การพัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตร 
2.4  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมรีายได้เพิ่มข้ึนตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

3.ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
3.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป-มา อย่างสะดวกรวดเร็ว และ

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้แหล่งชุมชน ให้ได้มาตรฐาน มั่นคงถาวร 
3.2  การพัฒนาปรับปรงุระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า  ประปา 
3.3  การพฒันาปรบัปรุง แหลง่น้ าเพื่อการเกษตรและการอปุโภค -บรโิภค  และใหส้อดคลอ้งกบัแผนการป้องกันอทุกภัย 
4. ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1  การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่มปีระสทิธิภาพ 
4.2  การพัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน 
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4.3  การพัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านการเมอืงแกบุ่คลากร และผู้น าท้องถ่ินทุกรปูแบบ 
4.4  การพัฒนาปรับปรงุสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจดัหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัตงิานให้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
4.5  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของ อบต. ให้มปีระสิทธิภาพและเป็นธรรม 
4.6  การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบรหิารจัดการที่ดี 
4.7  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบและกระบวนการท างานให้ทันสมัย 
4.8  การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ 
4.9  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบรกิารประชาชน 
5   ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.1  การพัฒนาอนรุักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม และใช้ประโยชน์ใหเ้หมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
5.2  การพัฒนาสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.3  การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
6 ด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมสี่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยสง่เสรมิด้านการให้ความรู้ การอบรม ใหป้ระชาชนในท้องถ่ินอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินและจังหวัดแบบบรูณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
  
 
          ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจ
หน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชน
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนในหมู่บ้าน 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   

 



~ ๒๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

4)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ปัญหายาเสพติด 
5)  ด้านการเมือง เช่น  คนในหมู่บ้านขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 

          6)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เปน็โรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม ่
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

   
 



~ ๒๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดว่้าอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลาน้ันจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอเหตกุารณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ผลการตดิตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏบิตัิงาน 
(Performance  Indicators) 

 

ผลการวิเคราะหก์ารติดตามและประเมินผล 



~ ๒๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดีข้ึน 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบง่ช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62–๒๕๖6) ดงัน้ี  
               ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์(๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์(๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรงุ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



~ ๒๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  สว่นราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นทีเ่กี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมลูในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพฒันา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนยทุธศาสตร ์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันเวลา    
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  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 
 

 



~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
(พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

92.63 คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (20) 18.88 
๒.  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ (15) 13.50 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 60.25 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 9.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.38 
3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10) 9.50 
๓.4 วิสัยทัศน ์ (๕) 4.63 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4.50 
๓.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์ (๕) 4.50 
๓.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 4.75 
๓.8  แผนงาน (๕) 4.63 
๓.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.63 
๓.10  ผลผลิต/โครงการ (5) 4.75 

รวม ๑๐๐ 92.63 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 

 



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   4   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมทัง้วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนพฒันา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕61  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  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 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรบัแผนพฒันา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 
 
 
 
 

๙2.63 คะแนน ๔ 



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

(ค่าเฉลี่ย) 
๑. การสรุปสถานการณ์การพฒันา   ๑๐ 9.63 
๒. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙.38 
๓. การประเมินผลการนาแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙.38 

๔. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา  ๑๐ 9.38 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 55.88 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4.63 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.63 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 4.75 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4.63 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

5 4.50 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.38 
   ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด  ๕ 4.75 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.50 

   ๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย ( ผลผลิตของโครงการ )  ๕ 4.50 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 4.75 
   ๕.๑1 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั  ๕ 4.88 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4.75 

รวม ๑๐๐ 93.63 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละของโครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 368 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 

134 36.41 - 

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

99 26.90 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3   

57 
 

15.48 0 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ            ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

โครงการท่ีด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
 

57 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ 4 
๓ ข้ันตอนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน ๕ 4 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒2 



~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒2  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้อง

ปรับปรงุ  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งช้ีที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบรหิารส่วนต าบลบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็น
ควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เพื่อให้สิ้นปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะ
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
 

 
 

 
 

ชื่อโครงการ : ..................................................................................................... ......................................... 
................................................................................................................. ..................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหนง่ .............................................. 
 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ข้ึนได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
หมายเหตุ ทุกโครงการที่น าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
             มีบางโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการเนือ่งจากงบประมาณมีไม่เพียงพอเนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
             ติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

แบบตัวบง่ชี้การปฏบิัตงิานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

             
 

 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญใน
การน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัว
บ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิ
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี ้

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ , ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๓๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 
          ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ............................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
จัดท าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบล
เพื่อจัดท าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลร่วมกับ
ประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลมาจัดท าฐานข้อมลู 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบล (SWOT) 
เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



~ ๓๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม ๒๕62 - กันยายน ๒๕๖3 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน  (เดือนตุลาคม 2562– กันยายน  ๒๕63) 

 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 103 39 37.86 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 13 5  38.46 
๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 212 39 18.39 
๔.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 11 7 63.63 
๕.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

17 ๗ 41.17 

๖.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสง่เสรมิความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 
 
 

12 2 16.66 

รวม 368 99 26.90 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



~ ๓๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  ภายใน 4๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๓๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีได ้
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 23 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 60.25 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ ๕ 3 
๓.๒  พันธกิจ ๕ ๕ 
๓.๓  ประเด็นยทุธศาสตร ์ ๑๐ 8 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยทุธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ ๑5 ๑๐ 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ ๑0 ๑๕ 

รวม ๑๐๐ 98 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ  ( แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า 32 ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ไดด้ าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาฯ  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล  ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรบัแผนพัฒนาฯเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตรแ์ละ
โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9.93 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙.38 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙.38 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9.38 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 55.88 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4.63 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.63 
   ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 4.75 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ๕ 4.63 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

5 4.50 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 ๔.8 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด  ๕ 4.75 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.50 

   ๕.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ 4.50 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 4.75 
   ๕.๑1 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ 4.88 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4.75 

รวม ๑๐๐ 93.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๔๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถ
ตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้
ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
บริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลใน
ระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 (www.dla.go.th) 

ผลการตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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.การวางแผน 
         อบต.หินเหลก็ไฟ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป อบต.หินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ป ี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านว
น 

งบประมาณ จ านว
น 

งบประมาณ จ านว
น 

งบประมาณ จ านว
น 

งบประมาณ จ านว
น 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้านคน 
และสังคม 

33 21,542,000.00 54 25,481,440.00 103 27,936,250.00 99 19,480,250.00 90 29,589,050.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 12 1,270,000.00 12 1,270,000.00 13 2,255,368.00 12 1,270,000.00 12 1,270,000.00 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

24 32,465,400.00 64 60,703,000.00 212 255,972,640.00 289 347,836,640.00 274 335,225,140.00 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 5 690,000.00 7 940,000.00 11 1,910,600.00 17 4,240,000.00 9 1,310,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 510,000.00 10 1,340,000.00 17 3,698,000.00 18 4,720,000.00 14 2,260,000.00 

การพัฒนาส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สนิของ
ประชาชน 

9 1,260,000.00 10 1,310,000.00 12 1,800,000.00 13 1,910,000.00 13 1,920,000.00 

รวม 91 57,737,400.00 157 91,044,440.00 368 293,572,858.00 448 379,456,890.00 412 371,574,190.00 
 

การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.หินเหล็กไฟ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 99 โครงการ 
งบประมาณ 43,512,179 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยทุธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านคนและสังคม 39 16,735,578.88 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 50,100.00 

อุตสาหกรรมและการโยธา 39 25,595,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7 841,100.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 270,000.00 

การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2 20,400.00 

รวม 99 43,512,178.88 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



~ ๔๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หินเหล็กไฟ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ" 

56,600.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผุ้
สูงอายุในต าบลหินเหล็กไฟ
ได้มีกิจกรรมท าร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในต าบล หินเหล็ก
ไฟ จ านวน 200 คน 

2. การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพสตรีในต าบลหินเหล็กไฟ 

600.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

1.เพ่ือพัฒนาสภาวะผู้น าใน
สตรี 2เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน 
3.เพ่ือส่งเสริมความส าคัญ
ของสตรีภายในต าบล หิน
เหล็กไฟ 

สตรีในต าบลหินเหล็กไฟ 
จ านวน 80 คน 

3. การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

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

0.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พ่ึง 

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พ่ึง 

4. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
(3) อุตสาหกรรมในครอบครัว 
หลักสูตร - ท าเส้ือยืดผ้าบาติก 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พ่ึง 

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พ่ึง จ านวน 50 
คน 

5. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
(6) อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร กัด
กระจกเป็นลวดลายต่างๆ 

29,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พ่ึง 

ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ ผู้ดูแล ประชาชน
ทั่วไป คนไร้ที่พ่ึง จ านวน 50 
คน 

6. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการด าเนินกิจกรรม ศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ ในต าบล
หินเหล็กไฟ 

107,710.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ ศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ ใน
ต าบลหินเหล็กไฟมีศักยภาพ 
สามารถช่วยเหลือผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ได้มากยิ่งขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
จ านวนอย่างน้อย 300 ราย 
จากผู้มาใช้ บริการ 

7. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้
ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแล
ตัวเองและการส่งเสริม อาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน 

626,700.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิต
ในช่วงวัยผู้สูงอายุอย่าง 
เหมาะสม โดยการเรียนรู้
จากผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ในการใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สงู 
อายุ ตามพ้ืนทีต่่าง ๆ 

ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จ านวน 200 
ราย 

8. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการด าเนินกิจการสภาเด็ก 
และเยาวชนในต าบลหินเหล็กไฟ 

13,300.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 
 
 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมบทบาท
ของ สภาเด็กและเยาวชนใน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

กิจการสภาเด็กและ เยาวชน
ในต าบลหินเหล็กไฟ ได้มี
กิจกรรมในการร่วม พัฒนา
ชุมชนอย่างน้อย 2 กิจกรรม
ต่อปี 
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9. การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
โรคเอดส์ 

0.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคเอดส์ในชุมชน 

กลุ่มเยาวชน จ านวน 100 
คน 

10
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน 
และควบคุมโรคต่าง ๆ และ 
เตรียมความพร้อมการแก้ไข 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่
ประชาชน 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ 
สามารถในการป้องกันและ 
ควบคุมโรคตา่ง ๆ และมี 
ความพร้อมการแก้ไข 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

จ านวน 100 คน 

11
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร สถานศึกษา 

1,761,440.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ส าหรับเบิกหัก ผลักส่งเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ใน
นามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด 

เบิกหักผลักส่ง งบประมาณ
ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 6 ศูนย์ฯ 

12
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร 
กลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

4,652,560.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่ 
ต าบลหินเหล็กไฟ มีสุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียนในเขตพ้ืนที่ ต าบล
หินเหล็กไฟ 

13
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

อุดหนุนส่วนราชการโครงการ
ขยายเขตประปา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภา ให้กับ
ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาปราณบุรี 

1,730,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม

การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
น้ าใช้เพ่ือการอุปโภค อย่าง

ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร 

14
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

อุดหนุนส่วนราชการเพ่ิมขนาด
มิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลหัวหิน ให้กับส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1,144,284.44 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ
เพ่ือป้องกันไฟฟ้าตก ซ่ึงอาจ
ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย 

เพ่ิมขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า เป็น
ขนาด 30 แอมป์ 
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15
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

อุดหนุนส่วนราชการเพ่ิมขนาด
มิเตอร์ไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองตะเภา ให้กับ
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1,144,284.44 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอและ
เพ่ือป้องกัน ไฟฟ้าตกซ่ึงอาจ
ท าให้เครื่องใช้ ไฟฟ้า
เสียหาย 

เพ่ิมขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า เป็น
ขนาด 30 แอมป์ 

16
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
(ฐานที่ 2 สระทารก) 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เตรียมความพร้อมให้เด็ก
ปฐมวัย ได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
นอกจาก ความรู้ใน
ห้องเรียน 

ขนาด 5.8x7 เมตร 

17
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการก่อสร้างรั้วผนังสมาร์ท
บอร์ด โครงคร่าวเหล็กบริเวณ
ด้านหลัง อาคารเรียนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองซอ 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจ 
เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก เช่น สัตว์
มีพิษ และเพ่ือความ
ปลอดภัยของ ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ยาว 20.00 เมตร สูง 1.20 
เมตร 

18
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการปรับปรุงห้อง
อเนกประสงค์และ ห้องล้างหน้า
แปรงฟันเป็นห้องเรียนให้กับ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมห้องเรียนให้กับเด็ก
เล็ก ให้มีห้องเรียนเพียงพอ
ต่อการจัด การเรียนการ
สอน 

ขนาดพ้ืนที่ห้อง 4.10x6 
เมตร 

19
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

ก่อสร้างอาคารห้องเก็บของภายใน
บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือใช้เป็นห้องเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
5.00 เมตร 

20
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2,602,560.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ 
พลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง 

6 แห่ง 
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21
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย 

9,990.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาและ 
ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เห็น 
ความส าคัญของตนเอง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6 
ศูนย์ฯ 

22
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใน
สังกัด อบต. หินเหล็กไฟ 6 แห่ง 

2,602,560.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพ 
พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 

เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็ก 

23
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมเปิดโลก
การศึกษา สร้างปัญญาให้เด็กและ
เยาวชน 

14,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้เรียนรู้และให้
ได้รับการศึกษา 

เด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 
80 คน 

24
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
ต าบลหินเหล็กไฟ 

9,990.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่าง ให้เป็น
ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชนร่วม 
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 คน 

25
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
ทักษะเตรียมความพร้อมส าหรับ 
เด็กปฐมวัย 

3,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมทักษะการ 
พัฒนาเตรียมความพร้อม 
ให้เด็กทั้ง 4 ด้าน 

เด็กเล็ก อายุระหว่าง 3-5 ปี 

26
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรครู/บุคลากร ทาง
การศึกษาและศึกษาดงูาน 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพในการ ท างาน
ของบุคลากร 

บุคลากรครูและ บุคลากร
ทางการ ศึกษา 
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27
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

"โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
" วัฒนธรรมรักการอ่าน 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมรัก 
การอ่านให้กับประชาชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
วัฒนธรรมรักการอ่าน ไม่
น้อยกว่า 2 แห่ง 

28
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
และ แหล่งเรียนรู้ให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ 4 

29
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการอบรมส่งเสริมการเฝ้า
ระวัง และส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็ก ปฐมวัย โดยใช้คูม่ือ DSPM 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ 
ผู้ปกครองและจัดกิจกรรม 
ประเมินเด็กเล็กด้วย คู่มือ 
DSPM 

ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง 
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
80 คน 

30
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมด้านการ 
เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 

1,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
บุคลากร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 

31
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมซ่ึงเป็น วัน
ส าคัญทางศาสนา 

1,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้เด็กและประชาชน มี
ส่วนร่วมในส่งเสริมและ
อนุรักษ์ วันส าคัญ ทาง
ศาสนา 

เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

32
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดงานประเพณี วันลอย
กระทง 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 

เพ่ือส่งเสริมและให้
ประชาชน ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

ทั้งต าบล 
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33
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือการ 
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชน ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

34
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมประเพณีไทย 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือให้ส่งเสริมและสืบสาน 
ประเพณีไทยให้คงอยู่ 

กลุ่มผู้สูงอายุและ ประชาชน
ในต าบล 

35
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 
และเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้เล่นกีฬาและได้
ใช้เวลาว่าง ให้เป็น
ประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน ในต าบลหิน
เหล็กไฟ 

36
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการ ส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน 

0.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ แข่งขันกีฬาให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
หรือค่าใช้จ่ายในการ ส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา ให้กับเด็ก เยาวชน 
พนักงาน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ใน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

37
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

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

110,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

ป้องกันการระบาดของ โรค
พิษสุนัขบ้า และลดจ านวน 
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค 

ป้องกันการระบาดของ โรค
พิษสุนัขบ้า และลดจ านวน 
สัตว์ที่เป็นพาหะของโรค 

38
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการผ่าตดัท าหมันสุนัข - แมว 
ไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข-แมวมี
เจ้าของ ที่ด้อยโอกาสภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ การด าเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือควบคุมและลดจ านวน 
ประชากรสุนัข-แมวไม่มี
เจ้าของ ด้อยโอกาสหรือ
สุนัข-แมวที่มี เจ้าของที่ใน
พ้ืนที่ต าบล หินเหล็กไฟ 
อาทิบริเวณวัด โรงเรียน 
เขตชุมชน 

จ านวนสุนัข-แมว ไม่มี
เจ้าของ หรือสุนัข- แมวที่มี
เจ้าของที่ด้อย โอกาส 
จ านวน 160 ตัว 

39
. 

การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

โครงการส ารวจขึ้นทะเบียน และ
ท าบัตรประจ าตัว สุนัขและแมว 

50,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

1.เพ่ือควบคุมการเลี้ยงและ
ปล่อยได้ 2. เพ่ือสามารถ
ควบคุมและป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้าได้ครอบคลุม 
 

สุนัข และ แมว ทั้งต าบล 
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40
. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพร 
เพ่ือการเกษตร 

0.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้ 
สามารถใช้สมุนไพร เพ่ือ
การเกษตรได้อย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม 

เกษตรกรต าบลหินเหล็กไฟ 

41
. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการอบรมการจัดการ ศัตรูพืช
ที่เหมาะสม 

0.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
จัดการ กับศัตรูพืช ทาง
การเกษตร ทั้งโรค แมลงได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

เกษตรกรต าบลหินเหล็กไฟ 

42
. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ศักยภาพและศึกษาดูงาน ด้าน
การเกษตร และวิถีพอเพียง 

100.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และ
บทบาทของเกษตรกร ใน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

เกษตรกรต าบลหินเหล็กไฟ 

43
. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการแปลงเกษตรผสมผสาน 
โดยยดึแนวทางพระราชด าร ิ
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ิมแหล่งการเรียนรู้ การ
ปลูก พืชแบบผสมผสาน 
การประกอบอาชีพ
การเกษตร 

ทั้งต าบลหินเหล็กไฟ 

44
. 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
การเกษตร 

0.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือส่งเสริมทางเลือกในการ
ท า การเกษตรแก่เกษตรกร 
และ แก้ปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ า 

เกษตรกรจาก 16 หมู่บ้าน 
จ านวน 30 คน และ
เจ้าหน้าที่ 

45
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57429 ลองติจูด 
99.89979 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57249 
ลองติจูด 99.89952 

417,900.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

46
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.59616 ลองติจูด 
99.88771 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59657 
ลองติจูด 99.88908 

589,900.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

47
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.59435 ลองติจูด 
99.88853 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59127 
ลองติจูด 99.89025 

1,336,400.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 640 เมตร หนา 
0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
3,200 ตารางเมตร โดยท า
การก ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตทับผิวจราจรเดิม 

48
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ 

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 176.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
880 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
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49
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร) หมู่ที่ 2 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.58849 ลองติจูด 
99.87961 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58822 
ลองติจูด 99.88208 

600,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

50
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.59051 ลองติจูด 
99.87477 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59034 
ลองติจูด 99.87272 

202,200.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
1,125 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

51
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง 
หมู่ที่ 3 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.58939 
ลองติจูด 99.85702 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 
12.59977 ลองติจูด 
99.84402 

1,085,000.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมเกรดบด
อัด ช่วงที ่2 ผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง
1,540.00เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมเกรดบด
อัด พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 2 จุด 12 ท่อน 

52
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.58379 ลองติจูด 
99.86340 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58649 
ลองติจูด 99.86248 

309,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 319.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
1,276 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 
เมตร 

53
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57283 ลองติจูด 
99.86101 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57657 
ลองติจูด 99.86351 

643,600.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 633.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
2,532 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร 

54
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ค่า
พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.62962 ลองติจูด 
99.81957 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.62974 
ลองติจูด 99.81825 
 
 
 

336,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 148.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
592 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
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55
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเหม2 หมู่ที่ 5 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.61667 ลองติจูด 
99.83345 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.61134 
ลองติจูด 99.84914 

720,800.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

56
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.59537 ลองติจูด 
99.81922 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58565 
ลองติจูด 9992442 

930,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,352.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
6,760 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

57
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 6 

387,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 118.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
590 ตารางเมตร 

58
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ซอยไร่แลนด์2(ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 8 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.59078 ลองติจูด 
99.80073 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59127 
ลองติจูด 99.79589 

439,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 535.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,675 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกพ้ืนทาง 
หนา 0.10 เมตร 

59
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยส าราญรักษ์ หมู่ที่ 8 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.62088 ลองติจูด 
99.808540 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.61979 
ลองติจูด 99.80622 

683,600.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
11,500 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

60
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยป่ินทอง 
หมู่ที่ 8 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.59772 
ลองติจูด 99.80501 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 
12.59349 ลองติจูด 
99.80590 

115,800.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 473.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมปรับเกรดบดอัด 

61
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.60827 ลองติจูด 
99.80036 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.60848 
ลองติจูด 99.80340 
 

238,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
1,320 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.30 
เมตร 
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62
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝา
ตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยศาลา 
หมู่ที่9 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ 
ละติจูด 12.55896 ลองติจูด 
99.89471 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.55825 
ลองติจูด 99.89398 

329,700.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือช่วยระบายน้ าไม่ให้ 
ท่วมขังผิวจราจร 

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

63
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเพชรน้ าหนึ่ง2 - เพชรน้ าหนึ่ง
1 หมู่ที่ 9 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.56186 
ลองติจูด 99.87420 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 
12.56180 ลองติจูด 
99.87376 

1,403,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

64
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้าวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝา
ตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอยมัช
วงศ์ หมู่ที่ 10 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.57480 
ลองติจูด 99.88143 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 
12.57585 ลองติจูด 
99.88003 

450,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือช่วยระบายน้ าไม่ให้ 
ท่วมขังผิวจราจร 

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

65
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต ซอยป่าสน หมู่ที่ 10 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.56668 ลองติจูด 
99.88922 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57060 
ลองติจูด 99.88701 

798,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 517.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,585 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกพ้ืนทาง 

66
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 11 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.59308 ลองติจูด 
99.83646 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.59841 
ลองติจูด 99.84304 

1,336,400.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

67
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย 
หมู่ที่ 12 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.61878 
ลองติจูด 99.85410 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสดุโครงการ ละติจูด 
12.60470 ลองติจูด 
99.85746 
 

1,377,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,690.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
8,450 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 
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68
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57955 ลองติจูด 
99.83769 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57897 
ลองติจูด 99.83893 

249,700.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

69
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13 ค่า
พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57508 ลองติจูด 
99.83435 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57304 
ลองติจูด 99.83428 

587,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 225.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 0.20 
เมตร 

70
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57948 ลองติจูด 
99.82850 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57898 
ลองติจูด 99.82928 

290,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 127.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
444.50 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้าง 0.20 
เมตร 

71
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 ค่า
พิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57477 ลองติจูด 
99.83263 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57127 
ลองติจูด 99.82947 

252,900.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 683.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
3,415.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 
เมตร 

72
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ปี 63 ละติจูด 
12. 57504 ลองติจูด 
99.91361 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ปี63 ละติจูด 
12.57754 ลองติจูด 
99.91318 

1,219,700.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือช่วยระบายน้ าไม่ให้ 
ท่วมขังผิวจราจร 

รางระบายน้ า คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
รวมความยาวไม่ น้อยกว่า 
406 เมตร 

73
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอย
ทรัพย์พ่ีน้อง หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57412 ลองติจูด 
99.90670 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57437 
ลองติจูด 99.90561 
 
 
 

186,700.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือช่วยระบายน้ าไม่ให้ 
ท่วมขังผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด 
คสล. รวมความยาวไม่ น้อย
กว่า 130 เมตร 
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74
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.58849 ลองติจูด 
99.90496 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58702 
ลองติจูด 99.91173 

1,898,300.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

75
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 

1,997,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 847.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
4,235.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลกุกว้าง 0.50 
เมตร 

76
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 เมตร 
พร้อมบ่อพักคสล. และ ฝาปิดบ่อ
พัก คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่15 
ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.57150 ลองติจูด 
99.90673 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.57245 
ลองติจูด 99.90667 

542,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือช่วยระบายน้ าไม่ให้ 
ท่วมขังผิวจราจร 

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

78
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย1 หมู่ที่ 16 ค่าพิกัด
จุดเร่ิมต้นโครงการ ละติจูด 
12.58144 ลองติจูด 
99.81952 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.58163 ลองติ
จูด 99.81722 

673,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

79
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน 
หมู่ที่ 16 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้น
โครงการ ละติจูด 12.57188 
ลองติจูด 99.82026 ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 
12.57451 ลองติจูด 
99.81302 

138,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 910.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

80
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อม
ถังกรอง สนิมเหล็ก และเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 
ระบายน้ า คสล.Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 1 จุด 10 ท่อน ซอย
พรสวรรค์ หมู่ที่ 4 ค่าพิกัดจุด
ก่อสร้างโครงการ ละติจูด 
112.57513 ลองติจูด 
99.84989 

846,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี 
น้ าประปาใช้ในการ อุปโภค
บริโภค 

หอถังทรงแชมเปญ พร้อม
ติดตัง้อุปกรณ์ ขนาดความจุ 
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 
เมตร และถัง กรองสนิม
เหล็ก ติดตั้ง เครื่องสูบน้ า
ไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมใต้น้ า 
ขนาด 2 แรงม้า 220 V.AC. 
พร้อมตู้คอนโทรล และ
อุปกรณ์ จ านวน 1 ถัง 
พร้อม วางท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 เมตร จ านวน 
1 จุด 10 ท่อน 
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. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

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

711,800.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี 
น้ าประปาใช้ในการ อุปโภค
บริโภค 

หอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ ขนาดความจุ 12 
ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร และ
ถัง กรองสนิมเหล็ก ติดต้ัง เครื่อง
สูบน้ าไฟฟ้าแบบ มอเตอร์จมใต้น้ า 
ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC. 
พร้อมตู้คอนโทรล และอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ถัง 

82
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9ละติจูด 
12.56137 ลองติจูด 
99.89130 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.56091 
ลองติจูด 99.88946 

450,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.30 เมตร 

83
. 

อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย4 หมู่ที่ 
11 ค่าพิกัดจุดเร่ิมต้นโครงการ 
ละติจูด 12.60702 ลองติจูด 
99.82665 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด
โครงการ ละติจูด 12.60486 
ลองติจูด 99.82629 

43,600.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนน
ส าหรับการคมนาคม ที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 240.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

84
. 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

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

เพ่ือปรับทัศนคติทีด่ีต่อ
องค์กร และเพ่ือนร่วมงาน
เสริมสร้าง สัมพันธ์ที่ดตี่อ
กัน มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถด าเนินชีวติ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ความสุข และมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง จ านวน 
117 คน 

85
. 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคคลากรขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

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

เพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ในการท างาน
ของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง 

86
. 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการเพิม่พนูความรู้ พัฒนาทักษะ
และพัฒนา ศักยภาพการปฏบิัติงาน ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และบคุคลากร 
องค์การบรหิารส่วนต าบล หินเหล็กไฟ 

394,200.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ใน
การท างานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
ผู้น าชุมชน และบคุคลากร
องค์การบรหิาร ส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การ บริหารส่วนต าบล 
ผู้น าชุมชน และบุคคลากร
องค์การ บริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ จ านวน165 คน 

87
. 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการแผนปฎิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ของ 
อบต.หินเหล็กไฟ 

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

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ ของ
เจ้าหน้าที่ในการป้องกัน 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างใน 
อบต.หินเหล็กไฟ 

88
. 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

38,900.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพย์เป็นปัจจุบัน 
สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดเก็บ ภาษีท้องถิ่นได้ 

89
. 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

0.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ 
ความเข้าใจเก่ียวกับภาษี
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น 

ผู้มีหน้าที่ช าระภาษี ผู้น า
ชุมชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติ งาน 
มีความรู้และเข้าใจ เก่ียวกับ
ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ 



~ ๕๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

90
. 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม 
ศาลาคนรักสุขภาพ และก่อสร้าง 
ห้องน้ า หมู่ที่ 5 ค่าพิกัดจุด
ก่อสร้างโครงการ ละติจูด 
12.62913 ลองติจูด 99.82077 

408,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใช้ ประชุม
หมู่บ้าน และใช้ ออกก าลัง
กาย 

อาคารคสล. กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 15.00 เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

91
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

20,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน 
ต าบลหินเหล็กไฟ 

ทั้งต าบลหินเหล็กไฟ 

92
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

ป้องกันการซะล้างพังทลาย 
ของดิน และรักษาความ
อุดม ชุ่มชื่นเป็นการอนุรักษ์
ดินและน้ า 

พ้ืนที่สาธารณะ และ พ้ืนที่
ของเกษตรกร 

93
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 

50,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
จัดการ จัดการขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน เป็นการช่วยลด
ขยะต้นทาง 

1.ด าเนินการในระดับหมู่บ้าน 
จ านวน 3 หมู่บ้านต่อปี 2.จ านวน
ผู้เข้าอบรม หมู่บ้านละ 30 คน 
จ านวน 3 หมู่บ้าน 

94
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า 50,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
ต าบล เพ่ือเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ และแสดงออก
ถึงความจงรัก ภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คง
อยู่ 

ต าบลหินเหล็กไฟ 

95
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสวนสาธารณะ/ 
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

70,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต เพ่ือเพ่ิมส่วน
สาธารณะ/สวน หย่อมให้แก่
ประชาชน 

ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 

96
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) 

0.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรในต าบล 

ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 

97
. 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดผักตบชวา และ
วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ 

70,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา 
ทรัพยากรในต าบล 

ภายในต าบลหินเหล็กไฟ 

98
. 

การพัฒนาส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 20,400.00 กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร. 
อบต.หินเหล็กไฟ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ฯ,ลฯ 

99
. 

การพัฒนาส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

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

เพ่ือให้จิตอาสาภัยพิบัติมี
ความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถในการ
สนับสนนุภารกิจการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณใน
พ้ืนที่ 
 
 
 

จิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 



~ ๕๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.หินเหล็กไฟ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านคนและสังคม 103 27,936,250.00 39 16,735,578.88 23 15,911,636.08 23 14,925,952.08 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 2,255,368.00 5 50,100.00 
    

3.อุตสาหกรรมและการโยธา 212 255,972,640.00 39 25,595,000.00 31 20,733,300.00 22 11,572,600.00 

4.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 1,910,600.00 7 841,100.00 2 425,050.80 2 425,050.80 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 17 3,698,000.00 7 270,000.00 
    

6.การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 12 1,800,000.00 2 20,400.00 1 17,850.00 1 17,850.00 

รวม 368 293,572,858.00 99 43,512,178.88 57 37,087,836.88 48 26,941,452.88 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ
โครงการ 

การก่อหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
คดิเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ 
ในข้อบญัญัต ิ

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คดิเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 
ในข้อบญัญัต ิ

1.การพัฒนาด้านคนและ
สังคม 39 16,735,578.88 23 15,911,636.08 23 38.46 14,925,952.08 

55.40144 
55.40144 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจ 5 50,100.00  
  

0.12 
 

 

3.อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 39 25,595,000.00 31 20,733,300.00 22 58.82 11,572,600.00 

42.95462 
42.95462 

4.การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 7 841,100.00 2 425,050.80 2 1.93 425,050.80 

1.577683 
1.577683 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 7 270,000.00  

  
0.62 

 
 

6.การพัฒนาส่งเสริม 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 2 20,400.00 1 17,850.00 1 0.05 17,850.00 

0.066255 
 

รวม 99 43,512,178.88 57 37,087,836.88 48 100 26,941,452.88 100 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัต ิ
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท โรงเรียนผูสู้งอายุ 56,600.00 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในต าบลหินเหลก็ไฟ 600.00 
3 โครงการฝกึอบรมให้ความรู้อุตสาหกรรมในครอบครัว หลกัสูตร ท าเสื้อยืดผ้าบาติก 20,000.00 

4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ืองอาชีพศลิปกรรม หลักสูตร กัดกระจกเป็นลวดลายต่าง ๆ 29,000.00 
5 โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ 107,710.00 
6 โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพส าหรับส าหรับผู้สูงอายุ 626,700.00 
7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการด าเนินกจิการสภาเด็กและเยาวชนต าบลหินเหลก็ไฟ 13,300.00 
8 โครงการสง่เสรมิสุขภาพปอ้งกันและควบคุมโรคต่าง ๆ และเตรียมความพรอ้มการแก้ไข

โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แกป่ระชาชน 19,999.00 
9 โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,761,440.00 

10 เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน 4,651,940.00 

11 เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุร ี 1,127,708.00 
12 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนบุาลหัวหิน ) 1,144,284.44 
13 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ) 1,144,284.44 
14 ค่าอาหารเสริม (นม)ใหแ้ก่เด็กนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,078,853.10 
15 โครงการจัดกจิกรรมอบรมส่งเสริมพฒันาเดก็และเยาวชนในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 9,990.00 
16 ค่าอาหารเสริม (นม)จัดหาอาหารเสรมินม(นม)ให้แกเ่ด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 6 แห่ง 
2,078,853.10 

17 โครงการจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสริมวัฒนธรรมรกัการอ่าน 3,600.00 
18 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพฒันาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM 4,750.00 
19 โครงการฝกึอบรมด้านการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 500.00 
20 โครงการจัดกิจกรรมซ่ึงเป็นวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 850.00 
21 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 5,000.00 
22 โครงการส ารวจข้ึนทะเบียนและท าบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว 30,000.00 
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพมิพ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 409,000.00 
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยกย่อง  หมูท่ี ่2 บ้านวังโบสถ ์ 500,000 
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ต้นไทร) หมู่ท่ี 2 บ้านวังโบสถ ์ 600,000.00 
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมูท่ี่ 2 บ้านวังโบสถ์ 196,000.00 
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน หมูท่ี่ 3 บ้านหนองนกนอ้ย 309,000.00 
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพฒันา หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 305,000.00 
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 683,000.00 
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมูท่ี่ 6 บ้านหนองซอ 930,000.00 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพฒันา หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 349,500.00 



~ ๕๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัต ิ
 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ 
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยส าราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม)  

หมู่ 8 บ้านหนองเสือด า 
614,000.00 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจรื่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสอืด า 238,000.00 
34 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 

เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพกั ซอยศาลา หมู่ที่ 9  
บ้านขอนทอง 322,000.00 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง 450,000.00 
36 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 

เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบอ่พัก ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ 10  
บ้านหนองขอนใต้ 

450,000.00 
 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต ุ 1,329,300.00 
38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม – หนองนกน้อย  

หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 1,377,000.00 
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 226,000.00 
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยูเ่จริญ หมูท่ี่ 13 บ้านโชคพัฒนา 263,000.00 
41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 251,500.00 
42 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 

เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยทรัพย์พี่น้อง หมูท่ี่ 14 บ้านหนองสมอ 186,000.00 
43 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 

เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 230,000.00 
44 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16บ้านหนองตาแววพฒันา 255,000.00 
45 โครงการเพิม่พูนความรู้ พฒันาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และบุคลากรองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 394,200.00 

46 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 30,850.80 
47 การจัดฝึกอบรม อปพร 17,850.00 

   
   

 รวม 25,832,162.88 
 

 
 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

โครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามข้อบัญญัต ิ
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ งบประมาณ 
 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 589,900 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 ( ต่อจากโครงการเดิม)หมูท่ี่ 5 บ้านหนองคร้า 418,900 
3 ก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญและถังกรองสนมิเหลก็พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

6 นิ้ว ซอยพรสวรรค์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ า 
ขนาด 2 แรงม้า 220 V.A.C. พร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนอตะเภา 

672,000 

4 ก่อสร้างหอถังทรงลูกบอลพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก พรอ้มเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 

711,800 

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 ( ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือด า 

439,000 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ าหนึ่ง 2-ซอยเพชรน้ าหนึ่ง 1หมู่ที่9 
บ้านขอนทอง 

1,403,000 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปาริฉัตร 
หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 

1,219,700 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 1,898,300 
9 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 

พร้อมบ่อพักและฝาปิด คสล. ซอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
230,000 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 1,997,000 
 รวม 9,579,600 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๖๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 โครงการที่ยกเลกิ 
 

 

ล าดับ รายการ/เหตผุล 
 

1 โครงการฝกึอบรมอาชีพบริการ (1) หลักสูตร- ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ (ตัดผมนักเรียน ทรงพื้นฐาน) 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
0 

2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปญัญา (ฐานที่ 2 สระทารก) 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
-โอนงบไปใช้จ่ายในหมวดอื่น 
 

4 โครงการก่อสร้างรั้วผนงัสมารท์บอร์ด โครงคร่าวเหล็กบรเิวณด้านหลัง อาคารเรียนให้กับศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 
บ้านหนองซอ 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

5 โครงการฝกึอบรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปญัญาใหเ้ด็กและเยาวชน 
-เนื่องจากโอนงบใหผู้้สงูอายุและโอนไปจ้างเหมาบรกิาร 
 

6 โครงการจัดกจิกรรมการแข่งขัน ทกัษะเตรียมความพรอ้มส าหรบั เด็กปฐมวัย   
-เนื่องจากโอนงบใหผู้้สงูอายุ 
 

7 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   
-เนื่องจากโอนงบไปใหผู้สู้งอายุ 
 

8 โครงการจัดกจิกรรมอนุรกัษ์ และสง่เสรมิประเพณีไทย   
-เนื่องจากโอนไปจ้างเหมาบริการ 
 

9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ  
 -เนื่องจากโอนไปใหผู้้สงูอายุ 
 

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายในการ ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน  
-เนื่องจากโอนไปค่าจ้างเหมาบริการ  
 

11 ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 



~ ๖๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

ล าดับ รายการ/เหตผุล 
 

12 ก่อสร้างถนนลกูรงั ซอยต้นยาง หมู่ที่ 3  
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบถนนบายพาส หมู่ที่ 4 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 8 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอยป่าสน หมู่ที ่10 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 16 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

17 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมลเทียน หมู่ที่ 16 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

18 ก่อสร้างถนนลกูรงั ซอย4 หมูท่ี่ 11 
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

19 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมต่อเติม ศาลาคนรกัสุขภาพ และก่อสร้าง ห้องน้ า หมู่ที่ 5 
-เนื่องจากเปลี่ยนแปลงไปท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคลากรขององค์การบริหาร ส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ   
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรขององค์การ บรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

22 โครงการฝกึอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพบิัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  
 -เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

23 โครงการแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของ อบต.หินเหล็กไฟ   
 -เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 
 



~ ๖๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

ล าดับ รายการ/เหตผุล 
 

24 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การ บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 

25 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครราช กุมาร ี   
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 

26 โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัข - แมว ไม่มีเจ้าของ หรอืสุนัข-แมวมีเจ้าของ ที่ด้อยโอกาสภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การ
ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับ้า 
-เนื่องจากได้โอนลดเพื่อไฟเพิ่มเป็นรายการใหม่ใน หมวด เงนิอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนราชการ  ตาม
โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัข - แมว ไม่มีเจ้าของ หรอืสุนัข-แมวมีเจ้าของ ที่ด้อยโอกาสและสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
ต าบลหินเหล็กไฟ (ตามบัญชีโอนงบประมาณ วันที่ 8  พฤษภาคม 2563 โอนครั้งที่ 7/25693) 
 

27 โครงการฝกึอบรมการใช้สมุนไพร เพื่อการเกษตร    
 -เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้โอนเงินงบประมาณ
ไปยัง หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบรกิาร เพื่อใหเ้พียงพอต่อการเบิกจ่ายในหมวดน้ัน  
 

28 โครงการอบรมการจัดการ ศัตรูพืชทีเ่หมาะสม   
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้โอนเงินงบประมาณไป
ยัง หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในหมวดน้ัน  
 

29 โครงการฝกึอบรมพฒันา ศักยภาพและศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร และวิถีพอเพียง    
  -เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  จึงได้มีการโอนเงิน
งบประมาณไปยงัโครงการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและผู้พิการ ของกองสวัสดิการและสงัคม 
 

30 โครงการแปลงเกษตรผสมผสาน โดยยึดแนวทางพระราชด าริ เศรษฐกจิพอเพียง    
 -เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019.  
 

31 โครงการฝกึอบรมอาชีพ การเกษตร   
-เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการโอนเงิน
งบประมาณไปยงัโครงการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและผู้พิการ ของกองสวัสดิการและสงัคม 
 

32 โครงการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ     
 -เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
 

33 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 -เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  



~ ๖๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

ล าดับ รายการ/เหตผุล 
 

34 โครงการฝกึอบรมการจัดการ ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน    
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

35 โครงการท้องถ่ิน สร้างป่า รักษ์น้ า    
-เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

36 โครงการสวนสาธารณะ/สวนหยอ่มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
  -เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

37 โครงการอนุรกัษ์พันธ์ุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.)    
  -เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการโอนเงิน
งบประมาณไปยงัโครงการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและผู้พิการ ของกองสวัสดิการและสงัคม 
 

38 โครงการก าจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ  
 -เนื่องจาก เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

39 โครงการสง่เสรมิการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
-เนื่องจากโอนงบไปใช้ในหมวดอื่น 
 

40 โครงการบ้านน่าอยูล่ดภาวะโลกร้อน 
-เนื่องจากโอนงบไปใช้ในหมวดอื่น 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



~ ๖๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
1 จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมเสา จ านวน 10 ชุด ติดตั้งภายในบ้านหนองขอนเหนอืหมู่ที่ 15 124,000 
2 จัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมเสา จ านวน 30 ชุด ติดตั้งภายในต าบลหินเหล็กไฟ 372,000 
3 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 299,000 
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงศ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 470,000 
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสพโชค หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน 748,800 
6 ซ่อมแซมและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2  

บ้านวังโบสถ์ (ยังไม่ด าเนินการ) 
2,784,700 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 474,000 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวังโบสถ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ 180,000 
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกนอ้ย 649,000 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลิ่นอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกนอ้ย 465,298 
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา 1,097,500 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์2( ต่อจากโครงการเดิม ) 

หมู่ที่4 บ้านหนองตะเภา 
468,120 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 ( ต่อจากโครงเดิม ปี 63 ) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า 

577,500 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง ( ต่อจากโครงการเดิม )หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ 665,700 
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจมดง หมูท่ี่ 7 บ้านหนองเหียง 475,000 
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลเดี่ยวพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 206,000 
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิมปี62 ) 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 
125,000 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมปอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง 396,100 
19 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังโบสถ์-หนองเหียง  

หมู่ที่7 บ้านหนองเหียง 
735,000 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยส าราญรักษ์(ต่อจากโครงการเดิมปี 63) 
 ม.8บ้านหนองเสือด า 

667,000 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหลก็รอบสระน้ าสาธารณะพร้อม
ปรับปรงุภูมิทัศน์   หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

1,319,700 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์(ต่อจากโครงการเดิม )หมูท่ี่ 9บ้านขอนทอง 431,000 
23 ปรับปรงุผิวจราจรถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ซอยสันติสุข หมูท่ี่ 10 บ้านหนองขอนใต้ 478,500 
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิม ปี 63 ) หมู่ที่11บ้านตอเกต ุ 469,000 
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ( ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที 11 บ้านตอเกต ุ 490,000 
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี 63 ) 

หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม 
640,000 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา 392,000 



~ ๖๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสมบรูณ์ หมูท่ี่ 13 บ้านโชคพัฒนา 297,300 
29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 2,185,800 
30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงุชวน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ 329,000 
31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 หมูท่ี่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 557,677 
32 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พรอ้มบอ่พักฯ   

ซอยฉ่ าช่ืน-ด้านนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ 
428,000 

33 ก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พรอ้มบอ่พักฯ   
ซอยหนองตาแววพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา  

1,012,000 

 รวม 21,009,695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 



~ ๖๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน( โครงการ/กจิกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในการพฒันาและส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 
0        ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพฒันา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2             4 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าอธิบาย : ให้ผูท้ าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ( ) 

1. เพศ  (  )                        (   )  หญิง 
 

2. อายุ              (  ) ต่ ากว่า 25  ปี   (   ) 25-40 ปี 
                    (     )     41-60  ปี             (   ) มากกว่า 60 

3. การศึกษา       (     ) ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษา/ปวช./เทียบเท่า 
                   ( )  ปริญญาตร ี   (   ) สูงกว่าปริญญาตร ี
 

4. อาชีพ            ( )  รับราชการ              (   ) เอกชน/รัฐวิสากิจ/ค้าขาย 
          (    )  รับจ้าง/เกษตรกร             (   ) นักเรียน/นักศึกษา 
          (    )  อื่น ๆ  ระบุ............ 

4             4 
3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน ( โครงการ/กิจกรรม )ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
ค าอธิบาย : 1. มีทั้งหมด 6  ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ ( ประเด็นการพฒันา ) 
     2. แต่ละข้อมี  10 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 แผนการด าเนินงาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 

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

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได ้ 80 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

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

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได ้ 78 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

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

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได ้ 85 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 



~ ๖๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

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

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได ้ 83 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

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

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได ้ 84 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน 
 

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

รวมคะแนน รวม    คะแนน ได ้ 83 
 

ส่วนท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 



~ ๗๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

1.สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม 
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน จากผลการด าเนนิการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 
2562 ถึงกันยายน 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565) จ านวนทั้งหมด 368 โครงการ มี
รายละเอียด ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 103 39 37.86 
๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 13 5  38.46 
๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 212 39 18.39 
๔.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 11 7 63.63 
๕.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 

17 ๗ 41.17 

๖.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสง่เสรมิความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 
 
 

12 2 16.66 

รวม 368 99 26.90 
 

1.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
    ปี 2563  จ านวน 103 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.91 
2.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
     ปี 2563  จ านวน 13 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.36 
3.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
     ปี 2563  จ านวน 212 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.60 
4.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โครงการในแผนพัฒนา ท้องถ่ิน 
     ปี 2563  จ านวน 11 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.90 
5.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการในแผนพัฒนา ท้องถ่ิน 
     ปี 2563  จ านวน 17 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.90 
6.) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการ 
       ในแผนพัฒนา ท้องถ่ินปี 2563  จ านวน 12 โครงการ น าบรรจุในข้อบัญญัติ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็น 
    ร้อยละ 0.54 
 
2. ปัญหาและอุปสรรค 



~ ๗๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

1.) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี 2563 มีจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลหินเหล็กไฟที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ทุกโครงการ 
2.) โครงการบางโครงการที่ได้รบัอนุมัติงบประมาณแลว้ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ยังไม่ด าเนินการ  หรือด าเนินการล่าช้า 
      อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3.) ประมาณการราคากลางโครงการมีความคลาดเคลื่อน 
3.) ข้อเสนอแนะ 
1.) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ควรจะน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้ 
     เท่าที่จ าเป็นเพื่อจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 
2.) ระยะเวลาในการด าเนินโครงการในแผนด าเนินงานไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานท าให้การด าเนินโครงการในไตรมาสที่ 4  
มีโครงการมากเกินไปท าให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดความล่าช้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                   
 
 



~ ๗๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


