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ค าน า 

 
ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข๎อ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓ และ  ข๎อ ๑๔  ได๎ก าหนดให๎มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน๎าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา
ท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชน
ในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎
เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให๎เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลําว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ   จึงได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
สํวนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวํางเดือนตุลาคม  
 พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น   เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได๎จากการติดตามให๎นายก องค์การ
บริหารสํวนต าบล ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็น อยํางยิ่ง วํารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์  
อยํางยิ่งในการพัฒนา องค์การบริหารสํวนต าบล  สามารถแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎  และประชาชนเกิดความ  
พึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวํามีความส าคัญและจ าเป็นตํอการบริหารงานเป็นอยํางยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผํานมา  วํามีความสอดคล๎องกับแผนงานที่ได๎
วางเอาไว๎หรือไมํ   รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนอยํางแท๎จริง   องค์การบริหารต าบลหินเหล็กไฟ  ในฐานะ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภาระหน๎าที่ที่จะต๎องให๎การบริการแกํประชาชนในหมูํบ๎าน   จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลของการด าเนินการในด๎านตํางๆ  เพ่ือใช๎
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผํานมาอีกด๎วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ได๎ก าหนดให๎องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น   ต๎องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช๎งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีความโปรํงใส   เกิดประโยชน์สูงสุดแกํท๎องถิ่นและตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ถึงแม๎วํา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตํหากไมํสามารถบํงชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนได๎  ก็ไมํสามารถท่ีจะบํงบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎   ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎องมี
เครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไมํ   อยํางไร  ซ่ึง 
“ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข๎อมูลตํางๆ  มาปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือแม๎แตํ
ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยูํ  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให๎ข๎อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยูํ  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให๎ลุลํวง   คําใช๎จําย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวําที่ก าหนดไว๎  กลุํมเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมํได๎รับประโยชน์หรือได๎รับน๎อย
กวําที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย๎งในการ
ปฏิบัติงานภายในหนํวยงานหรือระหวํางหนํวยงาน  กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   การ
ประเมินผล   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหวํางที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล๎ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเชํนเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบํงชี้วํา
แผนงานที่ก าหนดไว๎ได๎มีการปฏิบัติหรือไมํ   อยํางไร  อันเป็นตัวชี้วัดวําแผนงานที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผลเป็น
อยํางไร  น าไปสูํความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  ซึ่งผลที่ได๎จากการติดตามและประเมินผลถือวําเป็น
ข๎อมูลย๎อนกลับที่สามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป  

 
 
 
 
 

๒. ประโยชน์... 
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-๒- 
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ ใช๎การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ตํอการบริหารงาน
ได๎หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลวํากิจกรรมใดได๎ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตํอความต๎องการของ
ประชาชนหรือไมํ  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงาน   การประเมินผลจะแสดงให๎เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
สํวนตํางๆ  วําเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู๎บริหารก าหนดไว๎หรือไมํ  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ๎าหน๎าที่   ซึ่งเป็นผลตํอเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ๎าผู๎บริหารหนํวยงานสามารถบริหารงานให๎ได๎ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็
สมควรได๎รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให๎การติดตามการประเมินผลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ตํอประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี  

๓.๒  เพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว๎  
๓.๓  เพ่ือรู๎ถึงความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟและแก๎ไขได๎

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช๎เป็นข๎อแนะน าผู๎บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีตํอไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล  จะต๎องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  คณะกรรมการ... 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

-๓- 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  ที่ได๎รับการแตํงตั้ง
ตามระเบียบฯ   ได๎ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 20  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ  องค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/  
ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตํวัน
ประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  และเสนอแนะ
แนวทางการแก๎ไขปัญหา 
 

๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช๎ในการติดตามดังนี้  
  (๑)  แตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชน
เข๎ามามีสํวนรํวมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข๎อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข๎อ 13 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอตํอสภา และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิด
ประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓   

๕.๒  วิธีการ... 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ ) 
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 (๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)   
(๒)  ห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕60) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕60)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕ 9 – มีนาคม  ๒๕60    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕ 60 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหวํางการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  วําสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎หรือไมํ 

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข๎อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข๎อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผํานมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได๎จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข๎อ 13 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอตํอสภา และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิด
ประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 

                                                                                      แบบที่  ๓/๒...  
                                 

http://www.dla.go.th/


 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล  
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 

(แบบที่ ๑ – ๓/๓   
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th 

 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

๑. นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต           ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุข   ประธานกรรมการ 
๒. นายหวัด             ดํานกลาง สมาชิกสภา อบต.หมูํ ๑         กรรมการ 
๓. นายณรงค์เดช  อินมี  สมาชิกสภา อบต. หมูํ 9       กรรมการ  
๔. นายจิระ            เอ็งพัวศร ีสมาชิกสภา อบต. หมูํ 13       กรรมการ  

                5. นางปรางค์ทิพย์   อํวมด๎วง         ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่น       กรรมการ  
                6. นายเมี้ยน นิลโท  ผู๎แทน ประชาคมท๎องถิ่น         กรรมการ 
      7. นายสนอง  อํวมอ่ิม           ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง     กรรมการ 
      8. นายวัชรพงศ์       สรรพพันธ ์       ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง     กรรมการ                    
      9. นายวิมล            อํวมด๎วง           ผู๎ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
      ๑0. นายบุญรอด ด๎วงเพชร ผู๎ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
      ๑1. นางสาววิจิตรา   ฉิ่งเล็ก           ผู๎อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒... 

 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต๎องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวํามี
ความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนการบริหารราชการแผํนดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
คํานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและ
แหลํงน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู๎บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต๎องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกลําวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนยุทธศาสตร์   

 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด๎วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยูํระหวํางการด าเนินการและยังไมํประกาศใช๎ แตํได๎ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  เอาไว๎แล๎ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ  การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ  การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน  เชํน ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน  
คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต๎อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(๓)  การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูํความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง  
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ  
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๖)  การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูํการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได๎เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งจะมํุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร๎างความโปรํงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผํนดินและการให๎บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร๎างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือตํอการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผํนดินที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ      
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ       
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต       
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน๎าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทํา วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา จังหวัดเพ่ือรํวมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานรํวมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ  ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผํานมา ซึ่งเดิมประกอบด๎วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘  ประเด็นหลัก  ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได๎มีการบูรณาการ  รํวมกับยุทธศาสตร์การเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข๎าสูํประชา  อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห๎องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ  ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด๎วย  ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด๎วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได๎เดิม และสร๎างรายได๎ใหม ํ    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต๎องผลิตสินค๎าได๎เร็วกวําปัจจุบัน)     
๓)  ลดต๎นทุนให๎กับธุรกิจ (ด๎วยการลดต๎นทุนคําขนสํงและโลจิสติกส์)     
 
                                                                                                 เป้าหมาย… 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

๑)  การเพ่ิมรายได๎จากฐานเดิม    
๒)  การสร๎างรายได๎จากโอกาสใหมํ     
๓)  การลดรายจําย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขํงขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด๎วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ๎นจากประเทศ

รายได๎ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด๎วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด๎วย  ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   :  การเติบโตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  (Green Growth) ประกอบด๎วย  ๕  

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร๎างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด๎วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม 
๓)  กตัญญู  ตํอพํอแมํ  ผู๎ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู๎  หมั่นศึกษา  เลําเรียน  ทางตรงและทางอ๎อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีตํอผู๎อื่น  เผื่อแผํและแบํงปัน 
๗)  เข๎าใจ  เรียนรู๎  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต๎อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ 
๙)  มีสติ  รู๎ตัว  รู๎คิด  รู๎ท า  รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
๑๐) รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัวรู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น  มีไว๎พอกินพอใช๎  ถ๎าเหลือก็แจกจําย จ าหนําย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร๎อมโดยภูมิค๎ุมกันที่ดี         

๑๑) มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตํอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม  และตํอชาติ  มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได๎ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร๎างความสามัคคีรวมพลังของผู๎คนในสังคมไทยโดยไมํแยกฝักแยกฝุายและไมํกันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน๎าที่ที่คนไทยทุกคนจะต๎องรํวมมือกันในการปกปูองแผํนดินแมํจากภยันตรายทั้งปวง 
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และรํวมกันพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นและประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร๎างชาติ
ที่ต๎องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความรํวมมือรํวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรํวมแก๎ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะวํา ประชารัฐ เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขําย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผํนดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหลํอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูํเหลํา เห็นได๎จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวํา  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกสํวนอยูํด ารงคงไว๎ได๎ทั้งมวลด๎วยไทยล๎วนหมายรักสามัคคี...” 

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

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตํางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
                   ๑๐)  การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู๎ผลิต  ผู๎ค๎าผู๎มี
อิทธิพล และผู๎ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช๎ตามอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน  สํงเสริม หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนํวยด าเนินการ
ปราบปรามและจับกุมผู๎ผลิตผู๎ค๎า ผู๎น าเข๎า และสํงออกรวมทั้งผู๎สมคบและสนับสนุนชํวยเหลือให๎ได๎ผลอยํางจริงจัง 

          ๑.๒)  สนับสนุน สํงเสริม หนํวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวําด๎วยสถาน
บริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให๎มีการเลํนบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน
และสถานประกอบการมิให๎เจ๎าของหรือผู๎ประกอบการปลํอยปละละเลยให๎มีการซุกซํอนหรือค๎ายาเสพติดหากพบให๎
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

         ๑.๓)  สนับสนุน สํงเสริม หนํวยงานที่ รับผิดชอบน าผู๎เสพยาเสพติดเข๎ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที  
และติดตามดูแลให๎ความชํวยเหลือให๎สามารถกลับมามีชีวิตอยํางปกติสุข 

                                                                                                         ๑.๔)  ด าเนินการ… 
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       ๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ๎าหน๎าที่รัฐที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด  (ข๎าราชการองค์การบริหารสํวน
จังหวัด พนักงานเทศบาล  พนักงานสํวนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ๎างประจ าและพนักงานจ๎าง ) ทั้งนี้ ให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ยึดหลัก ผู๎เสพคือผู๎ปุวยที่ต๎องได๎รับการบ าบัดรักษาให๎กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร๎อมทั้งมีกลไก
ติดตามชํวยเหลือ อยํางเป็นระบบ ด าเนินการ อยํางจริงจังในการปูองกันปัญหาด๎วยการแสวงหาความรํวมมือเชิงรุกกับ
องค์กรภาครัฐตํางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  สารเคมี และสารตั้งต๎นในการผลิตยาเสพติด  ที่ลักลอบเข๎าสูํ
ประเทศภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดด๎วยการรวมพลังทุกภาคสํวนเป็นพลังแผํนดินในการตํอสู๎กับยาเสพติด 

 
๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร๎าง จิตสานึกและคํานิยมให๎กับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน๎าที่การปลูกจิตสานึกคํานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร๎างวินัยแกํทุกภาคสํวน  รํวมรวมพลังแผํนดินปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  จึงให๎ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก๎ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๗  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นดังนี ้
                             ๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน๎าที่ของแตํละหนํวยงานที่เกิด
หรือนําจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นําจะเกิดการทุจริต ต าแหนํงหรือตัวเจ๎าหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 
                            ๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก๎ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
                            ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมอยํางจริงจังกับการกระทา
ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยูํโดยทั่วไปที่ทาให๎ประชาชนมีความรู๎สึกวําเจ๎าหน๎าที่ไมํด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 
                          ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข๎อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแตํละหนํวยงาน
พร๎อมทั้งระบุตัวเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ 
                          ๒.๕)  จัดท าข๎อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได๎รับงานจัดซื้อจัดจ๎างย๎อนหลัง  ๕  ปี 
                         ๒.๖)   จัดท าข๎อมูลเรื่องท่ีหนํวยงานร๎องทุกข์ตํอพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู๎ 
กระ ท าผิดตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงานนั้นและยังอยูํระหวํางการสอบสวนให๎นาแนวทางดังกลําวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

5.4 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
     ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

             ๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             ๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตํางประเทศ 
             ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการของรัฐ 
                                                                                                          ๔)  การศึกษา... 
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๔)  การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
๑๐)  การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2561-2564 
วิสัยทัศน์ 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สับปะรด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก ประตูการค้าด่านสิงขร สังคมผาสุก ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.เสริมสร๎างความโดดเดํนด๎านการทํองเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสูํนานาชาติ 
2.เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันในด๎านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร๎าว และสินค๎าเกษตรสูํ
ตลาดโลก 
3.สํงเสริมและพัฒนาด๎านการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวดํานสิงขรและอาเซียน  
4.เสริมสร๎างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
5.เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่สมดุล 
เปูาประสงค์ 
1.เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยว 
2.เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
3.เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการค๎าชายแดน 
4.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร๎างความมั่นคงทางสังคมให๎ทั่วถึง รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
5.เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
 
 
 
 
 

                                                                                                  1 .เสริมสร๎างความโดดเดํน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1.เสริมสร๎างความโดดเดํนด๎านการทํองเที่ยวบนพ้ืนฐาน
เอกลักษณ์ของจังหวัดสูํนานาชาต ิ
 

1.พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให๎มีคุณภาพ 
2.พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและ  
  ความปลอดภัยในแหลํงทํองเที่ยว 
3.พัฒนาบุคลากร สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว 
   ให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
4.เสริมสร๎างระบบข๎อมูลขําวสาร การประชาสัมพันธ์ 
   และการตลาดด๎านการทํองเที่ยว 

2.เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในด๎านการผลิตและ
แปรรูปสับปะรด มะพร๎าว และสินค๎าเกษตรสูํตลาดโลก 
  

1.พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานท่ีสนับสนุนระบบการผลิต 
  สับปะรด มะพร๎าว และสินค๎าเกษตรเพื่อการบริโภคและ สํงออก 
2. พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด   
   สับปะรด มะพร๎าว ประมง ปศุสัตว์ และสินค๎าเกษตรให๎ 
  ได๎คุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อการบริโภคและการสํงออก 
3. เสริมสร๎างและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ์
4. สํงเสริมการบริหารจัดการที่สร๎างความรํวมมือของ 
   หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง รวมทั้งองค์การภาคเกษตรกร 
5. สํงเสริมการศึกษาวิจัยและสร๎างนวัตกรรมระบบการผลิต 
 การแปรรูป การผลิตสินค๎าเกษตร และเสริมสร๎างกระบวนการจัดการ
ความรู๎สูํเกษตรกร 

3.สํงเสริมและพัฒนาด๎านการค๎า การลงทุน การ
ทํองเที่ยวดํานสิงขรและอาเซียน 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาระบบ 
   โลจิสติกส์ที่เพ่ือสนับสนุนการค๎า การลงทุน และการ 
   ทํองเที่ยว 
2.เสริมสร๎างความสัมพันธ์และเครือขํายความรํวมมือ 
  ระหวํางหนํวยงาน/องค์กรในอาเซียน 
3.สํงเสริมการเปิดตลาด และพัฒนาความรํวมมือทางการค๎า 
  การลงทุน และการทํองเที่ยว ทั้งในและตํางประเทศ 

4.เสริมสร๎างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิ
ปัญญาไทย 
 

1.เสริมสร๎างสังคมแหํงการมีสุขภาวะที่ด ี
2.ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสูง ตาม 
  มาตรฐานการศึกษา เสริมสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
3.เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับครอบครัว ชุมชนท๎องถิ่น และ 
  เครือขํายประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.เพิ่มขีดความสามารถและสร๎างเครือขํายประชาชนในการ 
  ปูองกันแก๎ไขปัญหาสังคม อาชญากรรม ยาเสพติด และการค๎ามนุษย ์
5.สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
6.เสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณชายแดนพื้นที่ 
  ตอนใน ชายฝั่งทะเล และเกาะ 
7.เสริมสร๎างการปูองกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคม 

5.เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีสมดุล 
 

1.สร๎างเสริมการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติปุาไม๎ 
  และปุาชายเลน 
2.สร๎างเสริมระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล 
3.ลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 
  และของเสียอันตราย 
4.สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
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แผนพัฒนาจังหวัด มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างโอกาสและสร๎างอาชีพซึ่งตอบสนองตํอความ

ต๎องการของประชาชนในจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุํงเน๎นการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สังคม และด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของกลุํมจังหวัดและน าไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดการลงทุนของ  
ภาคเอกชนและสร๎างรายได๎ให๎แกํกลุํมจังหวัด ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัดได๎น านโยบายของรัฐบาล
ที่เก่ียวข๎องกับภารกิจของกลุํมจังหวัด โดยเฉพาะอยํางยิ่งนโยบายด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มํุงเน๎นการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และนโยบายด๎านการทํองเที่ยวที่เน๎นการเข๎าถึงแหลํง ทํองเที่ยว ตลอดทั้งการเพ่ิม
รายได๎จากการทํองเที่ยวทั้งจากภายในและตํางประเทศ นอกจากนั้นการจัดท าแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยังได๎เชื่อมโยง
ประเด็นทิศทางการพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนลําง 2 ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ  ได๎ก าหนดตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11  ซึ่งได๎เน๎นให๎กลุํมจังหวัด
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการทํองเที่ยว เชิงอนุรักษ์ พัฒนาและผลิตสินค๎าเกษตรที่ได๎
มาตรฐานและปลอดภัย และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยมีวิสัยทัศน์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  

  วิสัยทัศน์  
ฐานเพื่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  อาหาร และการท่องเที่ยว 

 

เป้าประสงค์ 
1.ทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 
2.สินค๎าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได๎มาตรฐานสากล 
3.รายได๎จากการทํองเที่ยว  สินค๎า และบริการเพ่ิมข้ึน 

  4.แหลํงทํองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบ  
  5.  การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได๎รับการแก๎ไขอยํางเหมาะสม 

 

 ตัวช้ีวัด 
 1.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP 
 2.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได๎เฉลี่ยตํอหัวประชากร 

3.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได๎จากการทํองเที่ยว 
 4.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทํองเที่ยว 
 5.  ร๎อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได๎รับใบรับรองมาตรฐาน  GAP 
 6.  ร๎อยละท่ีลดลงของพ้ืนที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเล  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างต๎นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน                                                 

     กลยุทธ์ที่ 1.1  บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให๎คงความอุดมสมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค๎าด๎านการเกษตร  

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร๎างความเชื่อมโยงของการทํองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
           กลยุทธ์ที่ 2.1  เพ่ิมศักยภาพทางการค๎า การทํองเที่ยว และเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
     กลยุทธ์ที่ 2.2  สร๎างความสัมพันธ์ทางการค๎า การลงทุน  และการทํองเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ๎าน 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

                                                              -14- 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
     กลยุทธ์ที่ 3.1  ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
    กลยุทธ์ที่ 3.2  บริหารจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (พ.ศ.2561-2564) 
 

วิสัยทัศน์    
 เมืองแหํงการทํองเที่ยว  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  น าไปสูํเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน  
พันธกิจ 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค๎า การลงทุน การบริการ  การเกษตร  และการทํองเที่ยว
ให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได ๎ 

2. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และ

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4. อนุรักษ์  ฟื้นฟู และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความ

สมดุล และเกิดประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน  
5. พัฒนาองค์กรและสร๎างเครือขํายการพัฒนาทุกภาคสํวนให๎ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํง ระบบการบริการสาธารณะ และระบบปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให๎ได๎มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสํงเสริมการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสํงเสริมรายได๎และการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารงานให๎มีความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาเส๎นทางคมนาคม  แหลํงน้ า  และสาธารณูปโภค 

 

1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา ปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวและบริการ  
2. พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมการทํองเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี รวมถึงการทํองเที่ยวเชิง

นิเวศน์และสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว 
4. สํงเสริมและสนับสนุนการประสานงานสร๎างเครือขํายรํวมกับหนํวยงานราชการอ่ืนและภาคเอกชน  

ในการบริหารจัดการการทํองเที่ยว   
5.พัฒนาคุณภาพการให๎บริการ การบริหาร จัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการทํองเที่ยว  ทั้ง

ด๎านบุคลากรโครงสร๎างพื้นฐาน และความปลอดภัย 
6. สํงเสริมการเชื่อมโยงการค๎า การลงทุน การบริการ ภาคการเกษตรและภาคการทํองเที่ยวระหวําง

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาครัฐและภาคเอกชน 
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 2.พัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได๎เพ่ิมข้ึน ตามกระบวนการเรียนรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาเสริมสร๎างการให๎ความรู๎ การถํายทอดเทคโนโลยี การแก๎ไขปัญหาโรคระบาดผลผลิตทางการเกษตร  
3. สํงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค๎า OTOP การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการตลาด 
4. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือจ าหนํายผลผลิตทางการเกษตร และการดูแลราคาผลผลิต 
5. สํงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่

ปลอดภัยจากสารพิษ 
6. พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
7. สํงเสริมและสนับสนุนการน าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถิ่นมาใช๎ในการสร๎างมูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตด๎านการเกษตร เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

 3. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพ  คน ครอบครัวและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
2. สนับสนุนการจัดตั้งกลุํมองค์กรและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาชุมชน ให๎

เข๎มแข็ง 
3. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน  
4. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน 
5. เพิ่มขีดความสามารถในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
6. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน หนํวยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อรองรับ

การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน รวมทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
9. พัฒนาสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
10.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให๎ได๎มาตรฐาน 
11. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพ 
12. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แกํเด็ก  เยาวชน  ผู๎สูงอายุ  และผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมให๎ใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเหมาะสม กับสภาพ
พ้ืนที่        

2. เสริมสร๎างจิตส านึกและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน  และทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  พื้นที่ปุา  และปุาต๎นน้ าล าธารให๎เกิดความสมบูรณ์ 
4. พัฒนาฟื้นฟูแหลํงน้ า และการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให๎อุดมสมบูรณ์ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
7. อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5.พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. สํงเสริมประสิทธิภาพการบริหารแบบบูรณาการระหวํางองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
2. สํงเสริมการให๎ความรู๎ด๎านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตาม

หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาความรู๎  ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให๎ได๎มาตรฐาน 
5. พัฒนา ปรับปรุงสถานที่  การปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช๎  ในการปฏิบัติงานให๎

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพ 
7. ปรับปรุงโครงสร๎างระบบและกระบวนการท างานให๎มีความทันสมัย 
8.. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชน 
9.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีความเป็นเป็นเลิศ 

6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และสาธารณูปโภค 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎สามารถใช๎ในการสัญจรไป-มา อยํางสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเส๎นทาง
หลักระหวํางอ าเภอและต าบลและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมในแหลํงชุมชนให๎ได๎มาตรฐาน มั่นคงถาวรและเชื่อมโยง
เป็นเครือขําย 

2. พัฒนาปรับปรุงแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการอุปโภคบริโภค ให๎สอดคล๎องกับ
แผนการปูองกันอุทกภัยและสาธารณภัย 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตให๎บริการ ไฟฟูา ประปา  
8. โยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

ยึดตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ มีนโยบายในการพัฒนาท๎องถิ่น  
ดังนี้ 
 1 . นโยบายด้านการเมือง  

(1) เทิดทูน และรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย เผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตย  
ให๎กับประชาชน 

(3) สร๎างความสัมพันธ์อันดี รํวมมือ รํวมใจ กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ ในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎  
บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดความผาสุกแกํประชาชน 
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   2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  

(1) บริหารงานภายใต๎การมีสํวนรํวม  “รํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไขปัญหา”  ค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน  
จะได๎รับเป็นส าคัญ  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  สํงเสริมองค์กรให๎มีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ ท างานยึดหลักความถูกต๎อง  เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ข๎อบังคับ  มีความ เสมอภาคในการบังคับ
ใช๎กฎหมาย  และค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  ยึดประชาชน  เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน 

(2) สํงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพตํอการปฏิบัติหน๎าที่อันจะน าไปสูํ 
ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการให๎แกํบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  
อยํางเหมาะสม เพ่ือให๎มีขวัญก าลังใจและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) บริหารจัดการให๎มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกอยํางพอเพียงตํอการปฏิบัติงาน ตามอ านาจ
หน๎าที่ และภารกิจในการจัดระบบการบริการสาธารณะให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  รวดเร็วตํอเนื่องและบังเกิดผลดี
ตํอประชาชน 

 (4) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ ให๎มีประสิทธิภาพ และ
สามารถจัดเก็บภาษีให๎ทั่วถึง ถูกต๎อง รัดกุม ให๎เป็นธรรมมากที่สุด ในรูปแบบการปรับปรุงแหลํงรายได๎ วิธีการหารายได๎ 
หรือวิธีการจัดเก็บรายได๎ โดยใช๎แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลัก 

(5) เสริมสร๎างคํานิยมที่ดีงามให๎แกํบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  ยึดถือ และปฏิบัติทั้งนี้
ตามหลักการ และแนวทางในประมวลจริยธรรมของข๎าราชการ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
 3.1 ด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข 
 (1)  สํงเสริมและด าเนินการด๎านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู๎สูงอายุและ 
ผู๎ด๎อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงานด๎านสวัสดิการชุมชนให๎กับประชาชน เชํน  เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ เบี้ย
ผู๎ด๎อยโอกาส เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรคเอดส์ ฯลฯ 
 (2) สํงเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการปูองกัน และควบคุมโรคให๎แกํประชาชนในท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง 
 (3) สํงเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในวัยตําง ๆอยํางทั่วถึง โดยเข๎ารํวมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมคุ๎มครองและสร๎างเสริมสุขภาพให๎ประชาชนเพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพดี 

(4) จัดให๎มีระบบการสํงตํอผู๎ปุวยฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
(5) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยสํงเสริมสนับสนุนด๎านวิชาการและงบประมาณ 
(6) สํงเสริมและพัฒนาระบบการให๎บริการด๎านสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐานและสามารถให๎บริการประชาชน 

อยํางทั่วถึง โดยจัดให๎มีศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่ได๎มาตรฐาน 
  3.2 ด้านการศึกษาและกีฬา 
  (1)  การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียนขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ ให๎เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําอยูํ  
  (2) การบริหารและจัดการศึกษาของท๎องถิ่นในอนาคต ให๎สอดคล๎องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ โดย
การศึกษาข๎อมูลเตรียมความพร๎อมในการรับการถํายโอนการจัดการศึกษาจากรัฐและด าเนินการจัดการศึกษาอยําง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  (3) สนับสนุนงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินการให๎กับโรงเรียนในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ในกลุํมเปูาหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และสอดคล๎องกับหลักสูตรการพัฒนาท๎องถิ่นซึ่งเน๎นให๎
ท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา โดยให๎อิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา  
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  (4) สนับสนุนให๎ประชาชนที่พ๎นวัยเรียนได๎รับการศึกษานอกระบบให๎สอดคล๎องกับความต๎องการและ
ศักยภาพของท๎องถิ่น การถํายทอดความรู๎ด๎านวิชาการ และอาชีพตําง ๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู๎มีความรู๎และ
ประสบการณ์โดยตรง และทางด๎านสื่อตําง ๆ เชํน หนังสือเรียน ต าราเรียน  
  (5)  สํงเสริมการพัฒนาและปรับปรุง ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ให๎มีมาตรฐาน และเพียงพอกับความ 
ต๎องการของประชาชน 
  (6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนด๎านการจัดการ เพ่ือสํงเสริมการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆให๎มากขึ้น  
  (7)  จัดให๎มีการรณรงค์และการเผยแพรํความรู๎ เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการกีฬา การ
ออกก าลังกาย และการนันทนาการอยํางตํอเนื่อง 
  (8)  สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนาระหวํางบ๎าน สถานศึกษา ชุมชน หนํวยงานภาครัฐและเอกชน  
  3.3 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

(1) สนับสนุนสํงเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีคุณคําของท๎องถิ่น โดยการจัดกิจกรรม 
การสํงเสริมวัฒนธรรม การละเลํน ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ  ให๎แพรํหลายกลายเป็นทียอมรับแกํบุคคล
ทั่วไปอยํางทั่วถึง  
  (2) สํงเสริมการด าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ซึ่งมีหน๎าที่เก่ียวกับการสนับสนุน เผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่นให๎แพรํหลาย  ให๎คงอยูํเป็นมรดกสืบทอดไปสูํคนรุํนหลัง ในรูปแบบการสนับสนุน
ด๎านการด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานของภาครัฐหรืเอกชน 
  (3) สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญาไทยของท๎องถิ่น ให๎แพรํหลายในเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ภูมิปัญญาไทยท๎องถิ่น  
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
     โดยจะเสริมสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชน  โดยยึดหลักความพอเพียง และสํงเสริม ความ
เข๎มแข็งแกํชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 

(1) สํงเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุํมของชุมชน ให๎มีความเข๎มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพท่ีมีในรูปแบบคณะกรรมการหมูํบ๎าน 

(2) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการแก๎ไขปัญหา เสนอแนะ รับฟังปัญหาในการพัฒนาท๎องถิ่นทุกระดับ 
(3) สํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎กับประชาชน โดยเฉพาะการสํงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค๎า 

OTOP ให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมมูลคํา และรายได๎ให๎แกํประชาชน 
  (4)  จัดให๎มีการถํายทอดความรู๎  เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  การจัดการ  การตลาด ให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นในรูปแบบการฝึกอบรม การสัมมนา  การจัดทัศนศึกษาดูงานด๎านการอาชีพทั้งโดยตรงจาก บุคคลากร
นักวิชาการผู๎มีความรู๎และประสบการณ์ 

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        จะพัฒนาต าบลหินเหล็กไฟให้เป็นต าบลน่าอยู่ โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพจัดระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  (1) สํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์รํวมกับชุมชน โดยสนับสนุนและเรํงรัดให๎มีการ
ปลูกต๎นไม๎  และรักษาความสะอาดสองข๎างทางหลวงที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
หินเหล็กไฟ รณรงค์ก าจัดสิ่งปฏิกูลอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง รณรงค์ก าจัดแล ควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล๎อม ภาวะโลกร๎อน
ซึ่งมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของ ประชาชน   
         (2) สํงเสริมการสร๎างจิตส านึกให๎แกํ เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดล๎อมโดย สนับสนุน และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรในท๎องถิ่นทุกระดับ ใน
การเชื่อมโยงและประสานเครือขํายกับภาครัฐ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของชุมชน 
  (3) สํงเสริมการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําการใช๎พลังงานทดแทนและฟ้ืนฟูทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมที่เสื่อมโทรม 
  (4) สนับสนุนและสํงเสริมการน าเทคโนโลยีเพ่ือระบบการจัดการมลพิษหรือสิ่งแวดล๎อมท่ีเหมาะสม  
          (5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยกระตุ๎นให๎ประชาชน ชุมชน  องค์กรใน
ท๎องถิ่นทุกระดับ รํวมกันดูและพิทักษ์ เฝูาระวังและฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของท๎องถิ่น 
  (6) สํงเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรลดการใช๎สารเคมี  
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (1)  พัฒนาและปรับปรุง ขยายระบบการให๎บริการโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การ
ขยายเขตไฟฟูา ขยายเขตประปา ให๎ได๎มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต 
รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคโดยรวม 
  (2) พัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ในความดูแลขององค์การบริหารสํวนหินเหล็กไฟ ให๎สามารถใช๎ได๎
ทุกฤดูกาล  
     (3) กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานอื่น ๆ ตามความจ าเป็นที่เรํงดํวน ตามอ านาจหน๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ 
7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (1) ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาด๎านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎ทันสมัยและ
เพียงพอพร๎อมใช๎งานปูองกันภัยได๎ตลอดเวลา 
 (2) สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวม ของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ประสานความรํวมมือกับหนํวยงาน ทางภาครัฐและเอกชน เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 (3) จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟเป็นประจ าทุกปี ให๎สอดคล๎อง
กับความเจริญขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี จะเกิดข้ึน อีกท้ังยังสามารถ
ประสานการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
  (4) จัดให๎มีการฝึกซ๎อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน  แผนปูองกันอัคคีภัย และแผนอ่ืนๆ  ที่มีความจ าเป็น  
ตามความเหมาะสม  ตามก าลังความสามารถด๎านงบประมาณเป็นประจ าทุกปี นโยบาย ทั้ง 7 ประการที่กลําวมาแล๎ว
นั้น ล๎วนมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของพ่ีน๎องประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน๎องประชาชน  ในต าบลหินเหล็กไฟ ซึ่ง
นโยบายใดที่ผู๎บริหารฯเดิมได๎เคยด าเนินการ  และเป็นประโยชน์ตํอประชาชนโดยรวมจะด าเนินการตํอยอดและพัฒนา
เพ่ือสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชน  ทั้งนี้ การด าเนินงานในแตํละภารกิจ  / โครงการสามารถขับเคลื่อนให๎
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว๎ ทั้ง 7ประการ จะไมํสามารถประสบความส าเร็จได๎  หากขาดซึ่งกลไกที่ส าคัญคือ  การมี
สํวนรํวมของประชาชนและทุกภาคสํวน  ที่จะต๎องชํวยกันเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอยํางจริงจัง ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา 

4. สํงเสริมการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และน าระบบผังเมืองมาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.1 วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/แนวทางในการพัฒนา 

 “  การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน มุํงม่ันพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ” 
 

                                                                                                      พันธกิจ... 
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 พันธกิจ 

       1.)  พัฒนาแหลํงน้ ากิน น้ าใช๎ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ ากินให๎พอเพียงตลอดปี 
2.)  พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให๎สะดวกและทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน 
3.)  ชํวยเหลือประชาชนให๎ได๎รับการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มความรู๎และเพ่ิมรายได๎ 
4.)  ให๎ประชาชนได๎รับขําวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
5.)  จัดให๎มีบริการสาธารณสุขอยํางเพียงพอกับความต๎องการของประชาชน 
6.)  สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
7.)  จัดให๎มีการบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอยํางทั่วถึง เชํน ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
8.)  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ในการรักษาความสะอาดให๎เพียงพอและทันสมัย  
9. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษา สํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 

1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 การพัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

        1.2 การพัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให๎เข๎มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได๎  
        1.3 การพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
        1.4 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให๎มีการกระจายตัวอยํางทั่วถึง และเพ่ิมรายได๎แกํประชาชน สํงเสริม  
              อาชีพ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
        1.5 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบ ให๎ได๎มาตรฐานการศึกษา และสนับสนุนให๎   
              ประชาชนไดร๎ับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานอยาํงทัว่ถงึและมีคุณภาพ 
        1.6  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
        1.7  การพัฒนาและสํงเสริมการกีฬา และการนันทนาการ ให๎ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  
        1.8  การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมโรคให๎กับสถานีอนามัยต าบลหินเหล็กไฟ ตลอดจนการ  
              รํวมออกปฏิบัติงานกับสถานีอนามัย     
        1.9 การพัฒนาสํงเสริมการจัดสวัสดิการ คุ๎มครองเด็กและเยาวชน และการให๎การสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ เด็ก   
              และผูด๎อ๎ยโอกาสทางสังคม 
        1.10  การพัฒนาระบบการให๎บริการสาธารณสุข การปูองกัน ระงับควบคุมโรคติดตํอและไมํติดตํอ  
2 ด้านเศรษฐกิจ 
         2.1  การพัฒนาด๎านการประชาสัมพันธ์ และระบบขําวสาร 

2.2  การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์  แบบชีวภาพและ
การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
2.3  การพัฒนาด๎านการให๎ความรู๎ การถํายทอดเทคโนโลยี การแก๎ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทาง
การเกษตร 
2.4  การพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได๎เพ่ิมข้ึนตามกระบวนการเรียนรู๎
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

                                                                                                      3.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน... 
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3.1  การพัฒนาเส๎นทางคมนาคม ให๎สามารถใช๎ในการสัญจร ไป-มา อยํางสะดวกรวดเร็ว และปรับปรุงเส๎นทาง
คมนาคมให๎แหลํงชุมชน ให๎ได๎มาตรฐาน มั่นคงถาวร 
3.2  การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การขยายเขตให๎บริการ ไฟฟูา  ประปา 
3.3  การพัฒนาปรับปรุง แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค -บริโภค  และให๎สอดคล๎องกับแผนการปูองกัน
อุทกภัย 
4. ด้านการเมืองและบริหาร 
4.1  การพัฒนาความรู๎ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากร และองค์กรให๎อยูํในระดับมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
4.2  การพัฒนาสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น 
4.3  การพัฒนาสํงเสริมการให๎ความรู๎ ด๎านการเมืองแกํบุคลากร และผู๎น าท๎องถิ่นทุกรูปแบบ  
4.4  การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงานให๎เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
4.5  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได๎ของ อบต. ให๎มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
4.6  การพัฒนายึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
4.7  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างระบบและกระบวนการท างานให๎ทันสมัย 
4.8  การพัฒนาเสริมสร๎างความพึงพอใจและความม่ันใจให๎แกํประชาชน ผู๎มารับบริการ 
4.9  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือบริการประชาชน 

 
5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม และใช๎ประโยชน์ให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
5.2  การพัฒนาสร๎างจิตส านึก และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในการจัดการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.3  การพัฒนาจัดระบบการจัดการน้ าเสีย และการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 
6 ด้านส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6.1 การพัฒนาสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปูองกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยตํางๆ โดยสํงเสริมด๎านการให๎ความรู๎ การอบรม ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นอาสาสมัคร
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  ๓... 
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ส่วนที ่ ๓ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

Performance Indicators 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล ได๎ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช๎เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลแผนพัฒนาที่ได๎ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  ข๎อมูลดังกลําว
เป็นได๎ท้ังข๎อมูลเชิงปริมาณ  และข๎อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาคําและผลของประโยชน์
ที่ได๎รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบํงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข๎อมูล  
แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตํางๆ ที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น  
โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  
คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็็นเครื่องมือที่ใช๎๎วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด๎านตํางๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข๎อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท๎อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบํงชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข๎า ( Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ ( impact)  อันจะชํวยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุง
การท างานตํอไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบํงชี้การปฏิบัติก็คือ การมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ( key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบํงชี้ เพราะจะเป็นการสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน  ตลอดจนการใช๎ตัวบํงชี้เหลํานั้นใน
การด าเนินการชํวยในการตัดสินใจได๎ตํอไป การใช๎ตัวบํงชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบํงชี้ที่ก าหนดไว๎ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยลํวงหน๎า 
(eariy warning system)  เพ่ือให๎ทราบข๎อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นวําเป็นไปตามแนวทางที่ได๎วางไว๎
หรือไมํ  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให๎ทราบรายละเอียดของข๎อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให๎ทราบได๎วําสิ่งที่ได๎ด าเนินการไปนั้นมีความก๎าวหน๎ามากน๎อยเพียงใด ส าเร็จหรือไมํ  ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไมํ  

๒.๒  สามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าได๎วําอะไรจะเกิดขึ้น  ตํอไปในอนาคตผู๎ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลํานั้นจะหา
วิธีการแก๎ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได๎ทันตํอ เหตุการณ์ หรือแม๎วําเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล๎วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได๎
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ  ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให๎การปฏิบัติงานตํอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุ  
ประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

                                                                                      ๒.๓  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา… 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

-23- 
 
๒.๓  เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช๎เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล ( Bonus) แกํข๎าราชการและลูกจ๎างของสํวนราชการตํางๆ โดยคาดหวังวําจะเป็นเครื่องมือกระตุ๎นให๎ข๎า
ราชการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให๎ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให๎ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให๎ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบํงชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบํงชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบํงชี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๒–๒๕๖๖) ดังนี้  
               ตวับํงชี้ท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบํงชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (4  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

ตัวบํงชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 
ตัวบํงชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (4  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบํงชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (3 คะแนน) 
ตัวบํงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช๎ 
ต่ ากวํา  ๒๐     =   ต๎องปรับปรุง 
 
                                                                                                     ตัวบ่งช้ีที่  ๑...   
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได๎  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได๎  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได๎  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไมํถึง ๖  ขั้นตอน   ไมํได๎คะแนน  
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข๎อง เพื่อแจ๎งแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต๎องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข๎องตลอดจนความ
ชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให๎น าข๎อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหนํวยงานตํางๆ และ

ข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท๎องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท ารํางแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารํางแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู๎บริหารประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได๎ทันภายในเดือนมิถุนายน  
 

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 

 
                                                                                                                ตัวบ่งช้ีที่  ๒...   
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน              ได๎  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน   ได๎  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได๎  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากวํา  ๘๐   คะแนน   ไมํได๎คะแนน  

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

90  คะแนน 4 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒3 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 57 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแตํละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและคําเปูาหมายของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑0) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑2) 

รวม ๑๐๐ 90 
 
 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓... 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได๎  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได๎  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได๎  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไมํถึง ๖  ขั้นตอน   ไมํได๎คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4  . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดสํวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   

 

๒ มีผู๎เข๎ารํวมประชุมประชาคมท๎องถิ่นมากกวําร๎อยละ ๖๐ ของสัดสํวน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุํงหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท๎องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท ารํางแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารํางแผนพัฒนา  

๑๐ ผู๎บริหารประกาศใช๎แผนพัฒนาได๎ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕8  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔... 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน               ได๎  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน   ได๎  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได๎  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากวํา  ๘๐   คะแนน   ไมํได๎คะแนน  

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4  . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล๎องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

90 คะแนน 4 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพ่ือสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได๎ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด๎วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  ๕ 4 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎อง ตํอเนื่องกับระยะเวลาปี(๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผํานมา ๓ ปีย๎อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 0 
   ๕.๘ โครงการแตํละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 3 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ  ๕ 4 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได๎ถูกต๎องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนํวยงานรับผิดชอบหลักสอดคล๎องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 90 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได๎มากกวําร๎อยละ ๕๐    ได๎  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได๎มากกวําร๎อยละ ๔๐  ได๎  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได๎ร๎อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได๎  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได๎ต่ ากวําร๎อยละ ๓๐  ไมํได๎คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 432 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๓๕ 54.39 - 

ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๓๕ ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวํางตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๐) 

101 23.37 ๐ 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไมํมีผลกระทบ      ได๎  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได๎  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ            ได๎  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกวํา ๓  โครงการ  ไมํได๎คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)   

101 ไมํมีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผล... 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 4 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ 5 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 4 

รวมคะแนน ๓๐ ๒3 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได๎  ๒3  คะแนน  ซึ่งต่ ากวํา  ๒๕  คะแนน  คือต๎อง
ปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีคําน๎อยคือ  ตัวบํงชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได๎  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให๎การด าเนินโครงการขององค์การบริหารสํวนต าบลบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว๎ในแผนพัฒนา  จึงเห็น
ควรผู๎บริหารเรํงรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหารสํวนต าบล สามารถด าเนินการ
ได๎เพียงร๎อยละ  ๒ 3.37  อาจจะท าให๎สิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารสํวนต าบล จะไมํสามารถด าเนินการให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาได๎  และอาจท าให๎ประชาชนไมํพึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไมํสามารถ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎ตามความต๎องการสูงสุดของประชาชน   

 
 

แบบตัวบ่องชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ) 

 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหนํง .............................................. 
 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ไช่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท๎องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและ
แหลํงน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยูํในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล   
๔ ได๎ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห๎วงเวลาที่ก าหนดเอาไว๎ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุํมเปูาหมายร๎อยละ  ๕๐  ขึ้นได๎รับประโยชน์   
๘ การเบิกจํายงบประมาณได๎ร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการร๎อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

 
 
 

แบบตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที ่ ๔ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1 

               (แบบอื่น ๆ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
                     และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  ได๎ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช๎เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลแผนพัฒนาที่ได๎ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  ข๎อมูล
ดังกลําวเป็นได๎ท้ังข๎อมูลเชิงปริมาณ  และข๎อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาคําและผลของ
ประโยชน์ที่ได๎รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบํงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข๎อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตํางๆ ที่สอดคล๎องกับบริบทของ
ท๎องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม 
๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑  (แบบอ่ืนๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)   และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๑... 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคํูมือกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์แล๎ว 
 

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

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น 
และรํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของต าบลมาจัดท าฐานข๎อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลที่สอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕ 62  – ๒๕๖ 6)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน  (รายไตรมาส)   และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแตํสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ และ เมษายน- กันยายน 2560 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 

  
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑  จ านวนโครงการ... 
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๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1  2560 ปีที่ 2  2561 ปีที่ 3 2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด๎านคนและสังคม 107 28,939,800 6 328,000 2 188,000 115 29,455,800 
2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 16 2,620,000 - - - - 16 2,620,000 
3. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 95 68,273,500 9 9,164,600 9 9,164,600 113 86,602,700 
4. การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 190 18,333,300 6 737,200 2 442,200 198 19,512,700 
5. การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 10 1,110,000 - - - - 10 1,110,000 
6. การพัฒนาด๎านสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชน 

14 1,370,000 - - - - 14 1,370,000 

รวม 432 120,646,600 21 10,229,800 13 9,794,800 466 140,671,200 
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2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ( ระยะ 6 เดือน   ตุลาคม  ๒๕๕9 – มีนาคม  ๒๕60 ) 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร๎อย
ละ 

จ านวนเงิน ร๎อย
ละ 

จ านวนเงิน ร๎อยละ 

1. การพัฒนาด๎านคนและสังคม 9,579,745.54 45.60 - - 9,579,745.54 45.60 

2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ - - - - - - 

3. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 5,541,965.13 26.37 4,256,900 20.26 9,798,865.13 46.63 

4. การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 1,176,718.19 5.6 - - 1,176,718.19 5.6 

5. การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม - - -  - - 

6. การพัฒนาด๎านสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

454,619.80 2.17 - - 454,619.80 2.17 

รวม 16,753,048.66 79.72 4,256,900 20.26 21,009,948.66 100 

 
๒.3  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม 2560) 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ    4,571,2๐๐ 4,618,6๐๐ 
๒ เบี้ยยังชีพผู๎พิการ    ๑,056,0๐๐ ๑,150,4๐๐ 
3 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์    33,000 33,000 
4 ประกันสังคมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    6,420 2,500 
5 เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    642,840 435,360 
6 คําจ๎างช่ัวคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    18,0๐๐ 15,0๐๐ 
7 คําวัสดุการศึกษา    430,12๐ - 

รวมท้ังสิ้น 6,757,๕8๐ 6,254,860 
   

 

 
 

 
แบบท่ี  ๓/๑.. 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  ครั้ง ในเดือนเมษายน  
และเดือนตุลาคมของทุกปี      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  ๒7  มีนาคม  ๒๕60 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
          ๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนและจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 

( ระหวํางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560 ) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 107 24 5.56 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 16 - - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 95 26 6.01 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 190 40 9.26 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

10 
- - 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

14 
11 2.54 

รวม 432 101 23.37 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ข๎อ ๗  การ
วัดคุณภาพแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ให๎เป็นหน๎าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตํ
วันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว๎ตามนัยหนังสือดังกลําวข๎างต๎นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่สํงมาด๎วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  คณะกรรมการฯ 
สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช๎เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
ได๎ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให๎ผู๎บริหารทราบ และเป็นข๎อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให๎การประเมินเป็นไปด๎วยความถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกลําว  จึงได๎ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมินมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   

 
1.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 -  ๒๕๖2) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 8.39 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 21.16 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 59.31 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) 4.63 
๓.๒ พันธกิจ (๕) 4.50 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) 9.13 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแตํละยุทธศาสตร ์ (๕) 5 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและคําเปูาหมายของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 13.27 
๓.๖  กลยุทธ์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) 10.25 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตํละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) 12.52 

รวม ๑๐๐ 88.86 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี ๑๐ 8.39 
- ข๎อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร๎างพื้นฐาน (๓) (2.50) 
สถานท่ีทํองเที่ยว เป็นต๎น และข๎อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล๎ายกัน (๓) (2.63) 
- การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช๎ข๎อมูล 
จปฐ. 

(๒) (1.63) 

- มีข๎อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผํานมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แตํละปีที่ผํานมาวํามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร ์

(๒) (1.63) 

ของแผนพัฒนามากน๎อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่
ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒1.16 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ 2.88 
      - ภาพรวมรายได๎ครัวเรือน การสร๎างอาชีพ (๒) (1.50) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข๎อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (1.38) 
และแสดงให๎เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ 4 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญด๎านสังคม เชํน (๓) (2.25) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต๎น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข๎อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และแสดงให๎
เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) 
 
 

(1.75) 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 
 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ส าคัญ ด๎านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
      - มีการน าเสนอให๎เห็นถึงสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล๎องกับการวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อยํางถูกต๎อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

4.51 
(1.88) 

 
(2.63) 

 
4.51 
(2.63) 
(1.88) 

     • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที ่
- มีการประมวลปัญหาและความต๎องการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให๎เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต๎องการ 

๖ 
(๒) 

5.26 
(1.63) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต๎องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (1.88) 
 กลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช๎แผนชุมชน/แผนหมูํบ๎านเป็นสํวนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา (๒) (1.75) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ 59.31 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ 4.63 

       - จุดเน๎นและสิ่งที่ต๎องการจะเป็น สอดคล๎องกับการวิเคราะห์ข๎อมูล (๓) (2.63) 
       - มีความเป็นไปได๎ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ      ๕ 4.50 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ (๓) (2.75) 
       - มีความเป็นไปได๎ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (1.75) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ 9.13 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (3.50) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล๎องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(3.63) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล๎องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให๎เห็นวํามีความต๎องที่จะบรรลุอะไร
ในชํวง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล๎องกับเปูาประสงค์  และสะท๎อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑3.27 
8.01 
(4.38) 

       - สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (3.63) 
 •  ค่าเป้าหมาย 

       - แสดงถึงความก๎าวหน๎าในแตํละปี 
       - มีความเป็นไปได๎อยูํในขีดความสามารถท่ี ท าได๎ทั้งด๎านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

5.26 
(2.63) 
(2.63) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

๑2 10.25 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล๎องกันและมีการบูรณา
การกันในแตํละยุทธศาสตร์และน าไปสูํการบรรลุเปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

6 5 

- มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสูํการก าหนด
แผนงานโครงการ 

6 5.25 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑3 
(๘) 

๑2.52 
7.64 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ๎มคําและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมของโครงการฯ 
กํอนบรรจุไว๎ในแผน 

3 2.88 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 3 2.88 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 2 1.88 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่ผลส าเร็จ
ของเป้าประสงค์      

5 4.88 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล๎องและตอบสนองกลยุทธ์อยํางชัดเจนและ
น าไปสู๎ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 

3 2.88 

- มีโครงการฯ ครบถ๎วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 2 2 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ 
 

88.86 
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ส่วนที่  ๕ 
 

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

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓   ประกอบกับหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  
 ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เรํงรัดการน าเข๎าข๎อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พิจารณาน าเข๎าข๎อมูลในระบบ  
 e-plan ไปใช๎ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 
        เพ่ือให๎เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนงัสอืสัง่การดังกลําว องค์การบริหารสวํนต าบลหินเหลก็ไฟ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ด๎วยระบบ e-plan ซ่ึงมี
โครงการที่ท าการเบิกจํายระหวํางเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๐  สรุปได๎ดังนี้ 
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รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
(ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม 2560) 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ คําใช๎จํายในการจัดท าแผนสามปี    15,000 600 ส านักปลัด 
๒ คําใช๎จํายในการออกประชาคม

หมูํบ๎าน 
   10,000 - ส านักปลัด 

๓ โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการ
เสริมสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ 

   50,000 - ส านักปลัด 

๔ โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ต.หินเหล็กไฟ 

   50,000 27,840 ส านักปลัด 

๕ โครงการเฉลิมพระเกียรต ิงานรัฐพิธี
ตําง ๆ 

   300,000 66,700 ส านักปลัด 

6 โครงการสํงเสริมการทํองเที่ยว    120,0 00 124,500 ส านักปลัด 
7 โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดู

งาน ผู๎บริหาร สมาชิกสภา องค์การ
บริหารสํวนต าบล ผู๎น าชุมชน 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างและ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

   300,000 - ส านักปลัด 

8 -คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 
-คําธรรมเนียมและลงทะเบียน 

   400,000 127,928 ส านักปลัด 

9 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ของงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

   200,000 132,000 ส านักปลัด 

10 คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการ
อนุกรรมการ 

   100,000 24,000 ส านักปลัด 

11 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
งานปูองกัน 

   30,000 4,040 ส านักปลัด 

12 คํารับรองในการต๎อนรับคณะบุคคล    50,000 - ส านักปลัด 
13 คําใช๎จํายในการตรวจสอบรังวัดและ

สร๎างหลักหมุดที่ดิน 
   100,000 26,436 ส านักปลัด 

14 คําใช๎จํายในการเลือกตั้งนายก  
อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา 
 
 

   1,400,000 475,000 
 

ส านักปลัด 
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

15 โครงการแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ 
 อบต.หินเหล็กไฟ 

   30,000 - ส านักปลัด 

16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน    300,000 49,764 ส านักปลัด 
17 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง    10,000 -  
18 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง    100,000 72,000 ส านักปลัด 
19 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง 

 (งานปูองกัน) 
   150,000 - ส านักปลัด 

20 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอลื่น    140,000 69,600  
21 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอลื่น 

(งานปูองกัน) รถน้ า  2 คัน รถอีซูซ ุ
รถมิตซูบิชิ 

   852,000 165,670 ส านักปลัด 

22 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง    50,000 - ส านักปลัด 
23 คําจ๎างเหมาบริการเจ๎าหน๎าที่ประจ า

ศูนย ์อปพร. 3 อัตรา 
   303,300 80,100 ส านักปลัด 

24 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย (งานปูองกัน)    100,000 - ส านักปลัด 
25 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

จ านวน  20  เครื่อง 
   150,000 149,800 ส านักปลัด 

26 จัดซื้อปูายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 8ชุด     100,000 99,980.80 ส านักปลัด 
27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานปูองกัน)    15,000 - ส านักปลัด 
28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    40,000 13,530 ส านักปลัด 
29 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว    40,000 34,640 ส านักปลัด 
30 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ(งานปูองกัน)    20,000 10,000 ส านักปลัด 
31 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ    20,000 - ส านักปลัด 
32 -คําโฆษณาและเผยแพรํขําวสารของ 

อบต.ทางวิทยุ,โทรทัศน ์หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ตําง ๆ วีดีทัศน์ ฯลฯ 
- คําโฆษณาและเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์งานของ อบต.หินเหล็กไฟ 
-คําท าปูายประชาสัมพันธ์ตําง ๆ 
-คําส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู๎รับบริการ 
-คําบริการพื้นที่เว็บไซต์รายเดือนและ
คําจดทะเบียนโดเมนรายปี 
-คําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ 

   420,000 255,638 ส านักปลัด 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 
  

-43- 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

33 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรํ 

   27,000 5,700 ส านักปลัด 

34 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์รายจํายเพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 

   40,000 29,340.80 ส านักปลัด 

35 -ชุดรับแขกส าหรับหอประชุม 
-ชุดรับแขกส าหรับห๎องนายก 
อบต.หินเหล็กไฟ 

   100,000 77,400 ส านักปลัด 

36 จัดซื้อเครื่องท าน้ าร๎อนน้ าเย็น
แบบใสํถัง 4 เครื่อง 

   104,000 19,200 ส านักปลัด 

37 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
1 KVA จ านวน 5 เครื่อง 

   29,000 25,000 ส านักปลัด 

38 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multituntion 
 แบบฉีดหมึก 

   7,900 7,900 ส านักปลัด 

39 คําจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ    10,000 - ส านักปลัด 
40 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

ครุภัณฑ์(รายจํายเพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกวํา  
5,000 บาท)  

   100,000 7,360 ส านักปลัด 

41 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์รายจํายเพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎ตาม
ตามปกติที่มีวงเงินไมํเกิน 
5,000 บาท) งานปูองกัน 

   100,000 4,800 ส านักปลัด 

42 คําตํอเติมซํอมแซมอาคาร
บ๎านพัก คําใช๎จํายในโครงการ
ปรับปรุงซํอมแซมห๎องน้ า 

   500,000 - ส านักปลัด 

43 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให๎ใช๎งานได๎
ตามปกติตํอเติมห๎องปูองกันฯ 

   260,000 - ส านักปลัด 

44 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เพื่อให๎สามารถใช๎
งานได๎ตามปกติ (งานปูองกัน) 
รถน้ า  2  คัน 
 
 

   300,000 27,480 ส านักปลัด 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

45 โครงการจ๎างเหมาเจ๎าหน๎าท่ี
ประจ าศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา 

   329,400 143,100 ส านักปลัด 

46 คําใช๎จํายในการซื้ออุปกรณ์
การปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตําง ๆ 

   120,000 79,073 ส านักปลัด 

47 คําบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

   60,000 28,890 ส านักปลัด 

48 คําใช๎จํายในโครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

   1,500,000 781,753 ส านักปลัด 

49 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อ
จัดจ๎างขององค์การบริหารสํวน
ต าบล 

   50,000 50,000 ส านักปลัด 

50 คําชดใช๎คําเสียหายหรือคํา
สินไหมทดแทน 

   50,000 - ส านักปลัด 

51 คําใช๎จํายในการด าเนินการ
ตามค าพิพากษา 

   10,000 - ส านักปลัด 

52 โครงการประชาสัมพันธ์งาน 
 อบต.หินเหล็กไฟ 

   80,000 - ส านักปลัด 

53 คําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรม 
อปพร. 

   50,000 3,360 ส านักปลัด 

54 ด าเนินการศูนย์ อปพร. อบต. 
หินเหล็กไฟ 

   130,000 - ส านักปลัด 

55 โครงการจ๎างเหมา
ประชาสัมพันธ์งานปูองกัน 

   60,000 30,816 ส านักปลัด 

56 โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

   50,000 - ส านักปลัด 

57 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมขอ
อนุญาตใบพกพาวิทยุสื่อสาร
จาก กสทช. 

   50,000 36,310 ส านักปลัด 

58 คําใช๎จํายในการจัดโครงการ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลตําง ๆ 

   50,000 14,960 ส านักปลัด 

59 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมให๎
ความรู๎เรื่องอัคคีภัยในชุมชน
ในพื้นที่ต าบลหินเหล็กไฟ 

   50,000 - ส านักปลัด 
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60 คําตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติ
หน๎าท่ีอันเป็นประโยชน์ 

   150,000 - ส านักปลัด 

61 คําใช๎จํายโครงการแก๎ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าและไฟปุา 

     100,000 68,610 ส านักปลัด 

62 -คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร  
การมีและการใช๎เครื่องวิทยุ
คมนาคม 
-คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรม
ให๎ความรู ๎
การมีการใช๎วิทย ุ

   50,000 36,310 ส านักปลัด 

63 คําบ ารุงรักษาซํอมแซม
ครุภัณฑ ์

   20,000 - หนํวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

64 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์    10,000 - หนํวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

65 คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ 

   30,000 4,040 หนํวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมท้ังสิ้น 10,422,600.00 
 

3,491,169.60 
 

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    100,000 28,268 กองคลัง 
2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน    100,000 - กองคลัง 
3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง    40,000 - กองคลัง 
4 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอลื่น    100,000 29,155 กองคลัง 
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    20,000 - กองคลัง 
6 จัดซื้อโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ีและ

เครื่องปรับอากาศ 
   55,000 26,600 กองคลัง 

7 คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    30,000 6,280 กองคลัง 
8 คําจ๎างถํายเอกสารหรือเชําเครื่อง

ถํายเอกสาร 
คําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํ
ขําวสาร 
คําจ๎างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษ ี
คําจ๎างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
ต าแหนํงท่ีจ าเป็น 
คําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ 
 

   200,000 6,671 กองคลัง 

9 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซมครุภัณฑ์
เพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ 

   100,000 3,038 กองคลัง 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

   

รวมท้ังสิ้น 
745,000 

 
100,012  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 
  

-47- 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายใน
หมูํบ๎าน 

   1,195,400 - กองชําง 

2 กํอสร๎างถนน คสล.ซอยจันทอง ม.1    526,200 379,500 กองชําง 
3 กํอสร๎างถนน คสล.ซอยหลังวัด 

นิโครฯ ม.1 
   473,800 473,000 กองชําง 

4 กํอสร๎างถนน คสล.ซอยวังโบสถ์เช่ือม
สามพันนาม  ม.2 

   1,000,000 81,900 กองชําง 

5 กํอสร๎างศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่ 3 หนองนกน๎อย 

   1,000,000 - กองชําง 

6 กํอสร๎างถนน คสล.ซอย ตาสุข ถึง 
ซอยพรสวรรค ์ ม.4 

   950,800 - กองชําง 

7 กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า ซอย รุํงโรจน์ ม.4 

   49,200 49,000 กองชําง 

8 กํอสร๎างสะพานข๎ามตลอง รอยตํอ ม.
5 กับไรํใหมํพัฒนา ม.5 

   834,000 - กองชําง 

9 กํอสร๎างถนน คสล.ซอย 10 เชื่อมตํอ 
ซอย 12  ม.5 

   750,000 657,000 กองชําง 

10 กํอสร๎างห๎องน้ าและปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมูํบ๎าน หมูํ 6 
บ๎านหนองซอ 

   890,000 - กองชําง 

11 กํอสร๎างถนน คสล. ซ.กันเอี่ยม  ม.7    213,000 213,000 กองชําง 
12 กํอสร๎างถนน คสล. ซ.แจํมใสพัฒนา  

ม.7 
   111,600 111,000 กองชําง 

13 กํอสร๎างถนน คสล. ซ.ไทปัน  ม.7    325,600 325,000 กองชําง 
14 กํอสร๎างถนน คสล. ซ.บุญธรรม ม.7    349,800 349,000 กองชําง 
15 กํอสร๎างถนนลาดยาง ซอย 2 

 ไรํชวาทอง ม.8 
   719,400 - กองชําง 

16 กํอสร๎างถนน คสล. ซ. พวงพยอม 
 ม.10 

   210,800 210,000 กองชําง 

17 กํอสร๎างถนน คสล. ซ.สันติสุข 5  
 ม.10 

   175,000 170,891 กองชําง 

18 กํอสร๎างถนน คสล. ซ.สันติสุข 6  
ม.10 

   318,000 318,000 กองชําง 

19 กํอสร๎างถนน คสล . ซ. 3  ม.11 
 
 

   1,000,000 702,670 กองชําง 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

20 กํอสร๎างถนนหินคลุกพร๎อมทํอลอด
เหลี่ยม คสล.ซอยหนองวงเดือน 
 ม.14 

   1,000,000 - กองชําง 

21 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  
หมูํ 15 

   1,000,000 - กองชําง 

22 คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง, คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมหอถังทรงแชมเปญพร๎อม
อุปกรณ์ตํางๆ 

   30,000 - กองชําง 

23 คําใช๎จํายในการเพิ่มขนาดหม๎อแปลง
และขยายเขตระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์ ซอยสันติสุข 5 ม.10 

   23,762.33 39,462.47 กองชําง 

24 ขยายเขตวางทํอประปา ซอยทางเข๎า
หมูํบ๎านหนองซอ ม.6 

   110,000 107,000 กองชําง 

25 คําใช๎จํายในการเพิ่มขนาดหม๎อแปลง
และขยายเขตระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์ ซอยส าราญรักษ์ (ตํอจาก
โครงการเดิมปี 59) ม.8 

   280,600 - กองชําง 

26 เจาะบํอบาดาลพร๎อมติดตั้งหอถังแชม
เปญและขยายเขตวางทํอประปา 
ซอยอ านวยผล-มิตรไมตรี ม.9 

   1,000,000 - กองชําง 

27 คําใช๎จํายในการเพิ่มขนาดหม๎อแปลง
และขยายเขตระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์ ซอยหนองมังกร ม.9 

   80,087.43 80,087.43 กองชําง 

28 โครงการขยายเขตไฟฟูาบริเวณ 
อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
อาคารเอนกประสงค์ ม.9 บ๎านขอน
ทอง(ติดตั้งหม๎อแปลง 30 kva) 

   83,400.24 83,400.24 กองชําง 

29 คําใช๎จํายในการเพิ่มขนาดหม๎อแปลง
และขยายเขตระบบไฟฟูาแลอุปกรณ์ 
ซอยไปวัดห๎วยสามพันนาม ม.12 

   1,000,000 163,038.99 กองชําง 

30 คําใช๎จํายในการเพิ่มขนาดหม๎อแปลง
และขยายเขตระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์ ซอยบ๎านนายเปลี่ยว ม.16 

   1,000,000 - กองชําง 

31 งานไฟฟูาถนน    2,480,600 - กองชําง 
32 จัดซื้อวัสดุส านักงาน    50,000 - กองชําง 
33 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง    50,000 - กองชําง 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

34 จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ    200,000 - กองชําง 
35 คําบ ารุงรักษาและ

ซํอมแซมครุภัณฑ์เพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ   

   250,000 - กองชําง 

36 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ
หลํอลื่น 

   100,000 23,110 กองชําง 

37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    18,000 - กองชําง 
38 ประเภทรายจํายเพื่อให๎

ได๎มาซึ่งบริการ 
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร
รายเดือน 
คําจ๎างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร ํ
คําจ๎างเหมาท าปูายช่ือ
ซอยภายในต าบล 

   130,000 - กองชําง 

39 ตํอเติมอาคารกองชําง
และกองสวัสดิการฯหมูํที่ 
4บ๎านหนองตะเภา 

   250,000 - กองชําง 

40 ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพรํ 

   1,195,400 - กองชําง 

41 คําบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 20,000 6,420 กองชําง 
 
 
 
 
 
 

 

รวมท้ังสิ้น 21,444,450.00 
 

4,542,480.13 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

   120,000 120,000 กองสาธารณสุขฯ 

2 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ีต าบล 
หินเหล็กไฟ 

   350,000 350,000 กองสาธารณสุขฯ 

3 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ    50,000 2,960 กองสาธารณสุขฯ 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน    70,000 36,858 กองสาธารณสุขฯ 

5 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง    5,000 - กองสาธารณสุขฯ 

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง    72,000 17,000 กองสาธารณสุขฯ 

7 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอลื่น    781,500 328,200 กองสาธารณสุขฯ 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    15,000 - กองสาธารณสุขฯ 

9 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว    10,000 - กองสาธารณสุขฯ 

10 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ    120,000 - กองสาธารณสุขฯ 

11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

   30,000 - กองสาธารณสุขฯ 

12 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย    40,000 - กองสาธารณสุขฯ 
 

13 โครงการจ๎างเหมาบริการตํางๆ
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 
-คําจ๎างถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือ 
เข๎าปกหนังสือ 
-คําธรรมเนียม คําบ ารุง คําบริการ 
คําตรวจวิเคราะห ์
-คําเชําทรัพย์สินในการจัดงานและ
กิจกรรมตําง ๆ ด๎านสาธารณสุข 
-คําโฆษณาและเผยแพรํขําวสาร
ของ อบต. 
-คําจ๎างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ 
แผํนพับตําง ๆ 
-คําจ๎างเหมาบริการเกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ตํางๆ 
 

   700,000 374,123.40 กองสาธารณสุขฯ 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

 

14 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ    3,000 - กองสาธารณสุขฯ 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    15,000 - กองสาธารณสุขฯ 

16 คําบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

   12,000 3,643.20 กองสาธารณสุขฯ 

17 คําโทรศัพท์    4,000 1,075.72 กองสาธารณสุขฯ 

18 จัดซื้อเก๎าอ้ีพักคอย จ านวน 4 
ชุด 

   25,800 - กองสาธารณสุขฯ 

19 จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง    9,500 9,500 กองสาธารณสุขฯ 

20 จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อ
อํอน 

   11,000 11,000 กองสาธารณสุขฯ 

21 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์ (รายจํายเพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ)ไมํ
เกิน 5,000 บาท 

   80,000 4,300 กองสาธารณสุขฯ 

22 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมทรัพย์สินท่ีมีวงเงินเกิน 
5,000 บาท  

   168,000 57,072.38 กองสาธารณสุขฯ 

23 กํอสร๎างตํอเติมหลังคาด๎านหน๎า
อาคารสํงเสริมสุขภาพ 

   160,000 - กองสาธารณสุขฯ 

24 โครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอน
ต่ า 

   30,000 -  

25 โครงการพัฒนาทักษะในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก 

   20,000 20,000 กองสาธารณสุขฯ 

26 โครงการบ๎านนําอยูํลดภาวะโลก
ร๎อน 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 50,000 - กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 

 

รวมท้ังสิ้น 
 

2,951,800.00 1,335,732.70  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   4,382,000 4,178,000 กองการศึกษาฯ 
 

2 คําใช๎จํายจัดท า/ตํอเติม/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   150,000 - กองการศึกษาฯ 

3 คําปรับปรุงถังเก็บน้ าเป็นพ้ืนท่ีท าความ
สะอาดเด็ก ศพด.อนุบาลหัวหิน 

   30,000 - กองการศึกษาฯ 

4 คําใช๎จํายจัดท าฐานวางพระพุทธรูป
ประจ า ศพด.อนุบาลหัวหิน 

   25,000 - กองการศึกษาฯ 

5 คําใช๎จํายปรับปรุงห๎องล๎างหน๎าแปรงฟัน
เป็นห๎องเก็บของ ศพด.บ๎านวังโบสถ์ 

   35,000 - กองการศึกษาฯ 

6 คําใช๎จํายกั้นห๎องพยาบาล ศพด.บ๎านวังโบสถ์    25,000 - กองการศึกษาฯ 
7 คําใช๎จํายติดตั้งกันสาดบริเวณอํางล๎าง

หน๎าแปรงฟันให๎กับ ศพด.บ๎านวังโบสถ์ 
   50,000 - กองการศึกษาฯ 

8 โครงการกํอสร๎างหลังคา และปรับพ้ืนสนาม
เด็กเลํน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน หนองเหียง 

   200,000 158,000 กองการศึกษาฯ 

9 คําใช๎จํายเครื่องเลํนสนามเด็กเลํนให๎กับศพด.    50,000 95,000 กองการศึกษาฯ 
10 คําใช๎จํายในการจัดหาอาหารกลางวัน

ให๎แกํเด็กเล็กศพด.บ๎านวังโบสถ์ 
   156,800 157,480 กองการศึกษาฯ 

11 คําใช๎จํายในการจัดหาอาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กเล็กศพด.บ๎านหนองตะเภา 

   224,000 228,600 กองการศึกษาฯ 

12 คําใช๎จํายในการจัดหาอาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กเล็กศพด.บ๎านหนองคร๎า 

   140,000 101,600 กองการศึกษาฯ 

13 คําใช๎จํายในการจัดหาอาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กเล็กศพด.บ๎านหนองซอ 

   280,000 203,200 กองการศึกษาฯ 

14 คําใช๎จํายในการจัดหาอาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กเล็ก ศพด.บ๎านหนองเหียง 

   168,000 162,560 กองการศึกษาฯ 

15 คําใช๎จํายในการจัดหาอาหารกลางวัน
ให๎แกํเด็กเล็ก ศพด.อนุบาลหัวหิน 

   448,000 304,800 กองการศึกษาฯ 

16 คําใช๎จํายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ศพด.บ๎านวังโบสถ ์

   47,600 42,500 กองการศึกษาฯ 

17 คําใช๎จํายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ศพด.บ๎านหนองตะเภา 

   68,000 68,000 กองการศึกษาฯ 

18 คําใช๎จํายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ศพด.บ๎านหนองคร๎า 

   42,500 42,500 กองการศึกษาฯ 

19 คําใช๎จํายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ศพด.บ๎านหนองซอ 

   85,000 85,000 กองการศึกษาฯ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

20 คําใช๎จํายในการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน ศพด.บ๎านหนองเหียง 

   51,000 51,000 กองการศึกษาฯ 

21 คําใช๎จํายในการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน ศพด.อนุบาลหัวหิน 

   136,000 136,000 กองการศึกษาฯ 

22 คําใช๎จํายในการสํงเสริม อปท. 
ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 

   50,000 - กองการศึกษาฯ 

23 โครงการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนา
ความพร๎อมให๎กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.หินเหล็กไฟ 

   15,000 10,780 กองการศึกษาฯ 

24 โครงการจัดกิจกรรมอบรม/
สํงเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชน อบต.
หินเหล็กไฟ 

   25,000 - กองการศึกษาฯ 

25 คําใช๎จํายโครงการจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ 

   15,000 7,535 กองการศึกษาฯ 

26 โครงการฝึกอบรมเปิดโลก 
การศึกษาสร๎างปัญญาให๎ เด็กและ
เยาวชน 

   100,000 63,460 กองการศึกษาฯ 

27 คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมด๎านการ
เสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม 

   5,000 - กองการศึกษาฯ 

28 คําอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สังกัด 
สพฐ. 

   2,127,400 1,654,635.92 กองการศึกษาฯ 

29 คําอาหารเสริม(นม)  ศพด.    562,100 378,769.02 กองการศึกษาฯ 
30 กํอสร๎างอํางล๎างมือ ล๎างหน๎าแปรงฟัน

พร๎อมหลังคา ศพด.บ๎านหนองคร๎า 
   120,000 - กองการศึกษาฯ 

31 โครงการจ๎างเหมาปรับพื้นบริเวณ
ทางเข๎าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหนองซอ 

   10,000 4,000 กองการศึกษาฯ 

32 คําใช๎จํายติดตั้งประตูม๎วน ปิด-เปิด 
ศพด.หนองเหียง 

   30,000 - กองการศึกษาฯ 

33 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    100,000 16,540 กองการศึกษาฯ 
34 โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์    10,000 3,525 กองการศึกษาฯ 
35 โครงการจัดงานตําง ๆซึ่งเป็นวัน

ส าคัญทางศาสนา 
   10,000 2,712 กองการศึกษาฯ 

36 โครงการจัดการแขํงขันกีฬา เด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี ต าบลหินเหล็ก
ไฟ 

   50,000 46,910 กองการศึกษาฯ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

37 โครงการจัดการแขํงขันกีฬา
ประชาชนหรือคําใช๎จํายในการ
สํงนักกีฬาเข๎าแขํงขัน 

   200,000 115,860 กองการศึกษาฯ 

38 คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการ 

   80,000 47,360 กองการศึกษาฯ 

39 คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรม
สํงเสริมความส าคัญทางการ
ศึกษาให๎กับเด็กในระดับปฐมวัย
และประชาชน 

   10,000 3,300 กองการศึกษาฯ 

40 โครงการอบรมสํงเสริม 
การศึกษาในอนาคต 

   2,000 1,400 กองการศึกษาฯ 

41 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

   35,000 33,835 กองการศึกษาฯ 

42 จัดซื้อวัสดุส านักงาน    50,000 41,197 กองการศึกษาฯ 
43 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง    20,000 2,450 กองการศึกษาฯ 
44 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนสํง 
   20,000 - กองการศึกษาฯ 

45 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอลื่น    40,000 14,760 กองการศึกษาฯ 
46 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    20,000 2,750 กองการศึกษาฯ 
47 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว    25,000 - กองการศึกษาฯ 
48 โครงการจ๎างเหมาคนงานท่ัวไป 

ต าแหนํง นักการภารโรงให๎กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัว
หิน 

   108,000 44,419 กองการศึกษาฯ 

49 คําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ 
แผํนพับปูายประชาสัมพันธ์ 

   10,000 2,860 กองการศึกษาฯ 

50 คําบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

   25,000 4,815 กองการศึกษาฯ 

51 คําน้ าประปา    10,000 856 กองการศึกษาฯ 
52 คําใช๎จํายเครื่องพิมพ์ส าเนา 

ระบบดิจิตอล 
   90,000 - กองการศึกษาฯ 

53 คําใช๎จํายตู๎วางเอกสาร 4 ช้ัน    15,000 4,770 กองการศึกษาฯ 
54 คําใช๎จํายโต๏ะหินอํอน    10,500 8,100 กองการศึกษาฯ 
55 คําใช๎จํายพัดลมอุตสาหกรรม    6,000 5,180 กองการศึกษาฯ 
56 คําใช๎จํายพัดลมติดผนัง    20,000 15,290 กองการศึกษาฯ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

57 จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง    9,500 - กองการศึกษาฯ 
58 โครงการจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร    10,000 7,980 กองการศึกษาฯ 
59 บ ารุงรักษาและซํอมแซม

ครุภัณฑ์เพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกต ิ
 

   50,000 13,861 กองการศึกษาฯ 

60 โครงการจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 
 

   10,000 7,980 กองการศึกษาฯ 

61 บ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ตามปกติ 

   50,000 13,861 กองการศึกษาฯ 

62 บ ารุงรักษา และปรับปรุง
ครุภัณฑ์(รายจํายเพื่อให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ปกติที่มีวงเงินเกินกวํา 
5,000 บาท)  

   40,000 7,039.53 กองการศึกษาฯ 

63 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง 
ล าโพง พร๎อมเครื่องเลํนและ 
อุปกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   30,000 29,500 กองการศึกษาฯ 

รวมทั้งสิ้น 
 

10,959,400.00 8,610,689.47  
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการประชาคมเพ่ือจัดท าแผน
ชุมชนและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานใน
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

   80,000 76,428 กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีใน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

   50,000 49,680 กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ  
คหกรรมหลักสูตรขนมไทย 
 เพื่อการค๎า 

   20,000 19,980 กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ
หลักสูตร ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา 

   20,000 - กองสวัสดิการฯ 

5 โครงการฝึกอบรม อาชีพ
หัตถกรรมหลักสูตร แกะสลักผัก
และผลไม๎ 

   20,000 19,500 กองสวัสดิการฯ 

6 โครงการฝึกอบรม อาชีพ
ศิลปกรรม หลักสูตร การท า 
ดอกไม๎ประดิษฐ์ 

   40,000 16,400 กองสวัสดิการฯ 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม 
หลักสูตร การท าศิลปะการกัด
กระจก 

   20,000 - กองสวัสดิการฯ 

8 โครงการอบรมสํงเสริมอาชีพให๎กับ
กลุํมสตรี ผู๎สูงอายุเด็กและเยาวชน 
หลักสูตร เทคนิคการย๎อมผ๎า 

   20,000 19,800 กองสวัสดิการฯ 

9 โครงการจัดงานสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ 

   70,000 59,900 กองสวัสดิการฯ 

10 โครงการโรงเรียนผู๎สูงอายุ    20,000 - กองสวัสดิการฯ 
11 คําใช๎จํายดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎

ด๎านสํงเสริมสุขภาพและการ
สํงเสริมอาชีพส าหรับผ๎ูสูงอายุ 

   330,000 332,380 กองสวัสดิการฯ 

12 โครงการอบรมสํงเสริมวิชาชีพ
ให๎แกํเด็กและเยาวชนประชาชน
ท่ัวไป 

   70,000 - กองสวัสดิการฯ 

13 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ในต าบลหินเหล็กไฟ 

   60,000 88,340 กองสวัสดิการฯ 

14 โครงการงานสัปดาห์ผู๎สูงอายุ
หํวงใยสุขภาพ 

   330,000 - กองสวัสดิการฯ 

15 คําใช๎จํายโครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาโรคเอดส ์

   50,000 - กองสวัสดิการฯ 

16 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอ็ดส์ 

   60,000 60,000 กองสวัสดิการฯ 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

17 โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพ
ผู๎พิการ 

   2,371,200 909,600 กองสวัสดิการฯ 

18 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 

   9,770,400 7,935,900 กองสวัสดิการฯ 

19 โครงการด าเนินกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนในต าบลหิน
เหล็กไฟ 

   20,000 19,992 กองสวัสดิการฯ 

20 โครงการจัดกิจกรรมอบรม/
สํงเสริม/พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในศูนย์เยาวชน 

   10,000 5,477 กองสวัสดิการฯ 

21 คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอราชอาณาจักร 

   30,000 1,800 กองสวัสดิการฯ 

22 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง 

   40,000 5,000 กองสวัสดิการฯ 

23 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอ
ลื่น 

   43,700 21,320 กองสวัสดิการฯ 

24 คําวัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ    5,000 2,100 กองสวัสดิการฯ 
25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์    15,000 3,920 กองสวัสดิการฯ 
26 คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม

ครุภัณฑ์(รายจํายเพื่อให๎
สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ

   50,000 14,880.49 กองสวัสดิการฯ 

27 บ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการฯ 
ห๎าพันบาท 

   19,000 - กองสวัสดิการฯ 

28 คําบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 25,000 9,630 กองสวัสดิการฯ 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

13,659,300.00 9,672,027.49  

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎าแกํสัตว์เลี้ยงในพ้ืนท่ี  

   50,000 49,980 กองเกษตร 

2 คําใช๎จํายในการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการแปลงสาธิตการเกษตร
ผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชด าร ิ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   120,000 - กองเกษตร 

3 คําใช๎จํายในการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 

   20,000 - กองเกษตร 

4 คําใช๎จํายในการด าเนินโครงการหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

   100,000 100,000 กองเกษตร 

5 คําใช๎จํายโครงการตรวจสอบสภาพดิน
ในพื้นที่การเกษตร 

   10,000 - กองเกษตร 

6 คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

   20,000 - กองเกษตร 

7 โครงการถมถนนแล๎วเกรดบดอัดถนน
แปลงสาธิตฯ 

   30,000 30,000 กองเกษตร 

8 คําจ๎างเหมาดัดแปลงตํอเติมเรือนเพาะ
ช าเพื่อเป็นท่ีเก็บอุปกรณ์ 

   30,000 30,000 กองเกษตร 

9 คําใช๎จํายในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติฯ 

   30,000 - กองเกษตร 

10 คําใช๎จํายในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการรณรงค์การใช๎หญ๎าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

   10,000 - กองเกษตร 

11 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

   20,000 - กองเกษตร 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน    10,000 10,000 กองเกษตร 
13 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว    10,000 7,655 กองเกษตร 
14 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง    30,000 - กองเกษตร 
15 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง    20,000 1,091.40 กองเกษตร 
16 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอลื่น    60,000 17,052 กองเกษตร 
17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร    100,000 16,500 กองเกษตร 
18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    20,000 19,910 กองเกษตร 
19 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ    5,000 - กองเกษตร 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

20 โครงการบ ารุงรักษาและซํอมแซม
ครุภัณฑ์เพื่อให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ 

   10,000 2,250 กองเกษตร 

21 โครงการสื่อสารและโทรคมนาคม    10,000 3,156.50 กองเกษตร 
22 จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎ออํอน 

จ านวน 2 เครื่อง 
   22,000 22,000 กองเกษตร 

23 จัดซื้อเครื่องตัดแตํงพํุมไม๎ ขนาด 29.5 
นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

   17,600 - กองเกษตร 

24 จัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง 

   10,000 - กองเกษตร 

25 โครงการคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม(ที่มี
วงเงินเกิน5,000 บาท) 

   20,000 - กองเกษตร 

26 -คําถํายเอกสาร เย็บเลํม เข๎าปกหนังสือ 
ข๎อบัญญ๎ติ หรือสิ่งตีพิมพ์ตําง ๆ 
-คําโฆษณาและเผยแพรํ อาทิ ปูาย 
ประชาสัมพันธ์  สปอร์ต ภาพพิมพ ์
แผํนพับ  สิ่งพิมพ์  คูํมือประชาชน 
-คําจ๎างเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์
สํงเสริมกลุํมอาชีพ 
- คําธรรมเนียมตําง ๆ 
-คําจ๎างเหมาปรับปรุง ดัดแปลง ตํอเติม 
แก๎ไข อาคาร หรือวัสดุตําง ๆ ในกอง 
สํงเสริมการเกษตร 
-คําเชําทรัพย์สิน อาทิ คําเชําที ่
-คําจ๎างเหมาบริการอื่น ๆ 
 

   50,000 - กองเกษตร 

        
        
        
        
   

 
 
 

     
 
 
 

รวมท้ังสิ้น 
834,600 

 
309,594.90  

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณท่ี

ได๎รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจํายไป 

1 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเปรมปรีด์  ม.1 237,800 - 
2 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังวัดนิโครธาราม  ม.1 262,000 258,700 
3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวังโบสถ์เชื่อมสามพันนาม  ม.2 83,000 81,900 
4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยวังโบสถ์  ม.2 416,300 413,100 
5 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหญ๎าคา  ม.3 499,000 495,500 
6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย กม.16  ม.4 498,900 495,500 
7 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 10 ราษฎร  ม.5 497,800 491,000 
8 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยรวมสุข ม.6 344,000 - 

9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยรวมพลัง 2  ม.2 154,800 - 

10 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยแจํมใสพัฒนา  ม.7 499,200 - 

11 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหนองเสือด า-หนองคร๎า  ม.8 497,900 492,000 
12 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยศาลาโบราณ  ม.9 497,900 492,000 
13 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสันติสุข ม.10 497,500 476,500 
14 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 3  ม.11 499,600 492,800 
15 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเลียบห๎วยสามพันนาม  ม.12 499,600 - 
16 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโชคพัฒนา 2 เชื่อตํอ ซ.ยาใจ ม.13 498,900 495,500 
17 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทองใบ  ม.14 498,000 491,500 
18 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญ  ม.15 499,500 - 

19 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยยายคราม  ม.16 499,500 480,500 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวม 7,981,200 5,656,500 
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โครงการจ่ายเงินส ารองจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได๎รับ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจํายไป 

1 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.เลียบห๎วยโดด ม.1 (กว๎าง 4 ม. ยาว 490 ม.) 28,000 28,000 
2 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก ซ.บ๎านมอญ-หนองเหียงบน ม.1 (กว๎าง 5 ม. 

ยาว 1,130 ม.) 
105,000 105,000 

3 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.ห๎วยโดด ม.2 (กว๎าง 4 ม.ยาว 670 ม.) 38,400 38,400 
4 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.หลังวัดนิโครธาราม  ม.10 กว๎าง 5 ม. ยาว 1,180 ม. 83,900 83,900 
5 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.ปุาสน  ม.10 กว๎าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 86,000 86,000 
6 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.ลุงชวน ม.14 กว๎าง 4 ม. ยาว 400 ม. 22,900 22,900 
7 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก ซ.ต๎นไทร 1  ม.15 กว๎าง 4 ม.ยาว 1,570  ม. 116,800 116,800 
8 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.หนองนกน๎อยเชื่อมหมูํ 11 ม.3 กว๎าง 4 ม. 83,200 83,200 
9 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.อุดมสุข  ม.3 กว๎าง 4 ม. ยาว  100 ม. 5,700 5,700 

10 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก ซ.ชวาทอง  ม.6 กว๎าง 5 ม. ยาว 1,320 ม. 122,800 122,800 
11 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.หลังโรงเรียน ม.7 กว๎าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 68,800 68,800 
12 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.แยกบ๎านพักฮิลตัน-ภูนภา ม.7 กว๎าง 4 ม.ยาว 500 ม. 28,600 28,600 
13 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.หนองคร๎า-หนองเสือด า ม.8 กว๎าง 5 ม.ยาว1,100 ม. 78,900 78,900 
14 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.ฟาร์มหมู   ม.12 กว๎าง 4 ม.  ยาว  800  ม. 45,900 45,900 
15 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.สามพันนาม-ตอเกตุ  ม.12กว๎าง  4 ม. ยาว 400 ม. 28,600 28,600 
16 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.ปูาแม๎น ม.16 กว๎าง  3 ม. ยาว  300  ม. 12,900 12,900 
17 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.สุดใจ ม.16 กว๎าง  4 ม. ยาว  300  ม. 17,200 17,200 
18 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.กัญยา  ม.16 กว๎าง  4 ม. ยาว  90  ม. 5,100 5,100 
19 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก ซ.ห๎วยไกรทอง ม.4 กว๎าง 5 ม.ยาว 2,250  ม. 209,300 209,300 
20 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.5  หนองเหม  ม.5 กว๎าง  5 ม. ยาว 1,000  ม. 71,700 71,700 
21 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ.4 รํวมใจพัฒนา  ม.5 กว๎าง  4 ม. ยาว 200  ม. 11,400 11,400 
22 โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก ซ.1-ซ.3  ม.11 กว๎าง 4 ม.  ยาว  1,490  ม. 110,900 110,900 
23 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง ซ. รํวมพัฒนา-กม.16  ม.13 กว๎าง  5 ม. ยาว 600  ม. 43,000 43,000 
24 โครงการซํอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.เขานิล  ม.7 กว๎าง 4 ม. ยาว 330 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
35,500 35,500 

25 โครงการงานขยายเขตวางทํอประปา PVC  เส๎นผําศูนย์กลาง 2 นิ้ว 118,000 118,000 
 ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย  ความยาว   455   เมตร 50,500 50,500 
 รวม 1,629,000 1,629,000 
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ส่วนที่  ๖ 

 
 

 
 
  

วิธีการติดตามและประ เมินผล  คือจะต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร
หลักฐานตํางๆ  ไมํวําจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น  โดยด าเนิน
ตรวจสอบทรัพย์สินตํางๆ มีอยูํจริงหรือไมํ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเชํนไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  คลอง  
สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต๎น  วิธีการติดตามและประเมินผลเชํนนี้ต๎องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข๎อมูล ( data analysis)  
ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ ได๎มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารสํวน
ต าบล  ดังนี้ 
 

๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน   มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ (ที่มีผู้บริจาค) ดังนี้ 

(๑)  ที่สาธารณประโยชน์ไรํเนิน หมูํที่ 1 จ านวนพื้นที่ 12 ไรํ 10 ตรว. 
(๒)  ที่สาธารณประโยชน์บ๎านวังโบสถ์ หมูํที่ 2 จ านวนพื้นที่ 5 ไรํ 2 งาน 90 ตรว. 
(๓)  ที่สาธารณประโยชน์หนองพรานจัน บ๎านหนองตะเภา หมูํที่ 4 จ านวนพื้นที่ 1 ไรํ 1 งาน 69 ตรว. 
(๔)  ที่สาธารณะประโยชน์บ๎านหนองซอ หมูํที่ 6 จ านวนพื้นที่  1 ไรํ  2 งาน  85 ตรว. 
(๕)  ทีส่าธารณะประโยชน์บ๎านหนองเหียง หมูํที่ 7 จ านวนพื้นที่  63 ไรํ  3 งาน  87 ตรว. 
(6)  ทีส่าธารณะประโยชน์บ๎านขอนทอง หมูํที่ 9 จ านวนพื้นที่  8 ไรํ  1 งาน  66 ตรว. 
(7)  ทีส่าธารณะประโยชน์บ๎านตอเกตุ หมูํที่ 11 จ านวนพื้นที่  18 ไรํ  1 งาน  1 ตรว. 
(8)  ทีส่าธารณะประโยชน์บ๎านสามพันนาม หมูํที่ 12 จ านวนพื้นที่  232 ไรํ  1 งาน  37 ตรว. 

   ผลการติดตามและประเมินผล  
  -  ที่ดิน ยังไมํได๎เข๎าใช๎ประโยชน์    
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง  

อาคาร  มีจ านวน  ๑๔  หลัง  ดังนี้ 
  (๑)  โรงจอดรถ จ านวน 2 หลัง 

(2)  ตํอเติมโรงจอดรถ  จ านวน  1 หลัง 
(3)  อาคารส านักงาน จ านวน 3 หลัง 

  (๕)  อาคาร อปพร. จ านวน 2  หลัง 
  (๖)  อาคารห๎องประชุมสภา 
  (๗)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  อาคาร (๑) – (7) ยังสามารถใช๎ประโยชน์ตามปกติ   
     
 
 
                

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
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  ถนนและรางระบายน้ าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๑)  ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  จ านวน  2 4 สาย 
  (๒)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  88  สาย   
  (๓)  ถนน ลูกรัง  จ านวน ๑81 สาย 

(๔)  รางระบายน้ า 
หอถังแชมเปญ 
(1) หอถังแชมเปญ จ านวน 28 ถัง 

   ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ถนนสึกกรํอน  จ านวน  ๒  สาย  แตํก็สามารถสัญจรไปมาได๎ตามปกติ     
   -  รางระบายน้ าบางสายมีดินและเศ ษขยะเป็นจ านวนมาก  
๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. โต๏ะประชุมพร๎อมเก๎าอ้ี 1 ชุด ประกอบด๎วยโต๏ะ จ านวน 7 ตัว  และ เก๎าอ้ีจ านวน  11  ตัว   
ลักษณะ เป็นรูปตัวยู  ขนาด  12 คนนั่ง ( จ าหนํายโต๏ะ 2 ตัว ) 
  2. โต๏ะพิมพ์ดีดพร๎อมเก๎าอ้ี ยี่ห๎อ TAIYO เป็นโต๏ะเหล็กพับได๎ สีเทา พร๎อมด๎วยเก๎าอ้ีนวม  สีน้ าตาล 

3.โต๏ะพิมพ์ดีดพร๎อมเก๎าอ้ี ยี่ห๎อ ZOOM เป็นโต๏ะเหล็กพับได๎ สีเทา พร๎อมด๎วยเก๎าอ้ีนวม  สีน้ าตาล 
(จ าหนําย) 
  4. โต๏ะท างานระดับ 3 – 6 พร๎อมเก๎าอ้ี เป็นโต๏ะไม๎อัด จ านวน 3 ชุด ๆละ 2,300.00 บาท  จ าหนําย 
1 ชุด) 

5.เก๎าอ้ีนวม 1 ตัว (เก๎าอ้ีโต๏ะพิมพ์ดีด) 
  6.โต๏ะวางคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องพิมพ์ เป็นโต๏ะส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร๎อมเครื่องพิมพ์มี  
ชั้นวางคีย์บอร์ด 
  7. โต๏ะท างานระดับ  3 – 6  เป็นโต๏ะไม๎อัด  จ านวน  1  ชุด 

8.โต๏ะท างานระดับ 1–2 พร๎อมเก๎าอ้ีเป็นโต๏ะไม๎อัดจ านวน 1 ชุด  
9.โต๏ะพิมพ์ดีดพร๎อมเก๎าอ้ี เป็นโต๏ะไม๎อัดมีล๎อเลื่อน จ านวน    2 ชุด ๆ ละ 1,800.00 บาท 

 ( จ าหนําย 1  ชุด) 
  10. โต๏ะคอมพิวเตอร์   

11.โต๏ะเอนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.00 บาท  
12.โต๏ะเอนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500.00 บาท 
13.โต๏ะตัดผมชาย จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200.00 บาท 
14.โต๏ะประชุม จ านวน 13 ตัวๆ ละ 4,500.00 บาท 
15.โต๏ะหมูํบูชา ส าหรับใช๎ในหอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ     
16.โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะวางเครื่องพิมพ์ พร๎อมเก๎าอ้ี 
17.โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะเครื่องพิมพ์ และเก๎าอ้ี คอมพิวเตอร์ 
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  18. โต๏ะและเก๎าอ้ีท างาน ระดับ 1-2 จ านวน 2 ชุด  ชุดละ 2,046.00 บาท  

19.โต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีท างานระดับ 1-2 จ านวน 1 ชุด  
20.โต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 จ านวน 7 ชุด ๆ ละ 2,971.00 บาท  
21.โต๏ะประชุมจ านวน 1 ชุด ด๎วยโต๏ะ 1 ตัว เก๎าอ้ี 8 ตัว 
22.โต๏ะผู๎เข๎ารํวมประชุม   จ านวน  6  ตัวๆละ  4,500.00 บาท 
23.โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก๎าอ้ี    
24.โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก๎าอ้ี       

  25. โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะเครื่องพิมพ์ และเก๎าอ้ี     
26.โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๏ะเครื่องพิมพ์ และเก๎าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
27.โต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีท างานระดับ 7-9 จ านวน 3 ชุด 
28.โต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีท างานระดับ 1-2  
29.โต๏ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 20 ตัว 
30.โต๏ะวางคอมพิวเตอร์และเก๎าอ้ี 
31.โต๏ะวางคอมพิวเตอร์ + เก๎าอ้ี + โต๏ะเครื่องพิมพ์ จ านวน  3  ชุด 
32.โต๏ะท างานไม๎พร๎อมกระจก  จ านวน 3  ชุด 
33.โต๏ะท างาน+เก๎าอ้ี จ านวน 3 ชุด 
34.โต๏ะท างานเหล็ก จ านวน 4 ตัว    

                     35.โต๏ะท างาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 1.50 x 0.75 x 0.75 เมตร ตัวละ 6,000.00 จ านวน 2 ตัว 
   36. โต๏ะท างาน 2 ลิ้นชัก ขนาด     1.20 x 0.60 x 0.75 เมตร 

 37.โต๏ะท างานไม๎ ขนาด 1.20 เมตร  
 38.โต๏ะท างานไม๎ ขนาด 1.20 เมตร 

   39. โต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 0.75 x 1.80 เมตร จ านวน 11 ตัวๆละ  2,190 บาท 
   40. โต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร  จ านวน  7 ตัว ๆละ 1,290 บาท 

 41.โต๏ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร  จ านวน 6 ตัว ๆละ  2,000 บาท 
 42.โต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 152 x 76 x 75 ซม. 
 43.โต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต สีขาว 
 44.โต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต สีขาว 
 45.โต๏ะท างาน ITV 150 CM 
 46.โต๏ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตัว 
 47.โต๏ะคอมพิวเตอร์ขนาด 80 ซม. 
 48.โต๏ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 6  ตัว 
 49.ชุดโต๏ะท างานเข๎ามุม  จ านวน  4  ตัว 
 50.ชุดโต๏ะท างานเช๎ามุม สีส๎ม  จ านวน 3 ตัว 
 51.ชุดโต๏ะท างานเช๎ามุม สีเขียว  จ านวน 2  ตัว 
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 52.โต๏ะท างานไม๎ 2 ลิ้นชัก ขนาด 0.60 x 0.75 x 1.20 เมตร  จ านวน  3  ตัว 
 53.ชุดโต๏ะท างานเข๎ามุม 
 54.โต๏ะพับพื้นโฟเมก๎า ขนาด 0.60 x 1.80 เมตร 8 ตัวๆละ  1,690.00  บาท 
 55.ชุดโต๏ะท างานไม๎ ขนาด 60 x 120 x 75 ซม. และโต๏ะคอมพิวเตอร์พร๎อมกระจกปูพื้น 
 56.ชุดโต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีคอมพิวเตอร์ 
 57.โต๏ะคอมพิวเตอร์ขนาด 1 เมตร 
 58.ชุดโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ี 2ชุด ชุดละ 7,468.60 บาท 
 59.โต๏ะคอมพิวเตอร์ 
 60.ชุดโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ี 2ชุด ชุดละ 4,472.60 บาท 
 61.ชุดโต๏ะไม๎ ขนาด 1.8 x 0.8 เมตร พร๎อมเก๎าอ้ี ส าหรับผู๎บริหาร อบต.หินเหล็กไฟ 3 ชุด ๆ ละ 

                           29,000.00 บาท 
62.ชุดโต๏ะเข๎ามุม 
63.โต๏ะขาวขนาด 60 x 180 เซนติเมตร 20 ตัว ๆ ละ 2,500.00 บาท 
64.โต๏ะท างาน 
65.โต๏ะประชุมหน๎าโฟเมก๎า ขนาด 180 x 75 x 75 ซม.          20 ตัวๆ 2,200.00 บาท    
66.โต๏ะกว๎าง  50 ซม. ยาว 160 ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 75 ซม.    16 ตัวๆ 10,800.00 บาท    
67.โต๏ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 3 ตัวๆละ 4,590.00 บาท 
68.โต๏ะหน๎าขาว  10 ตัว ๆ ละ 2,000.00 บาท 
69.โต๏ะหน๎าขาว 180 x 75 x 75 ซม. 10 ตัวๆละ 2,000.00 บาท 
70.เก๎าอ้ีฟังบรรยายส าหรับผู๎เข๎าฟังบรรยาย 
71.เก๎าอ้ี  เป็นเก๎าอ้ีทรงกลมหมุนได๎  ส าหรับนั่งเขียนแบบ 
72.เก๎าอ้ีฟังบรรยาย (23,24,25,28,29 จ าหนําย) 
73.เก๎าอ้ีฟังบรรยายส าหรับผู๎เข๎าฟังบรรยาย ( จ าหนําย 3 ชุด 30,31,35 ) 
74.เก๎าอ้ีฟังบรรยายส าหรับผู๎เข๎าฟังบรรยาย ( จ าหนําย 3 ชุด 37,38,40,42) 
75.เก๎าอ้ีฟังบรรยายส าหรับผู๎เข๎าฟังบรรยาย ( จ าหนําย 3 ชุด 47,48,51) 
76.เก๎าอ้ีคอมพิวเตอร์ เป็นเก๎าอ้ี มีพนักพิง  และหุ๎มเบาะ 
77.เก๎าอ้ี  เป็นเก๎าอ้ีทรงกลมหมุนได๎  ส าหรับนั่งเขียนแบบ 
78.เก๎าอ้ีผู๎มาติดตํอราชการ บุนวมมีพนักพิง  8 ตัว ( จ าหนําย 2 ตัว 54, 60 ) 
79.เก๎าอ้ีท างานระดับ 7 ขึ้นไป มีพนักพิง และหุ๎มเบาะ  3  ตัว 
80.เก๎าอ้ีท างานระดับ 1 - 2  เป็นเก๎าอ้ีไม๎อัดมีพนักพิง จ านวน 2  ชุด 
81.เก๎าอ้ีพิมพ์ดีด  เป็นเก๎าอ้ีทรงกลมหุ๎มเบาะมีพนักพิง 
82.เก๎าอ้ีผู๎มาติดตํอราชการ 1 แถว 4 ที่นั่ง สีฟูา 
83.เก๎าอ้ีคอมพิวเตอร์ ส าหรับ จนท.คอมพิวเตอร์ 
84.เก๎าอ้ีประชุม จ านวน 36 ตัว ( เก๎าอ้ี0103,0100,0111 จ าหนําย 0109 จ าหนําย เป็นสูญ) 
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85.เก๎าอ้ีผู๎มาติดตํอ จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 390.00 บาท 
86.เก๎าอ้ีผู๎มาติดตํอ จ านวน 15 ตัว ๆ ละ 550.00 บาท 
87.เก๎าอ้ีพักคอย 
88.เก๎าอ้ีพักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุดๆละ 1,900.00 บาท 
89.เก๎าอ้ีส านักงานมีที่ท๎าวแขนปรับระดับ 
90.เก๎าอ้ีส านักงานมีที่ท๎าวแขนปรับระดับ 
91.เก๎าอ้ีส านักงานที่ท๎าวแขนปรับได๎ 
92.เก๎าอ้ีท างานแบบมีล๎อ  จ านวน 8 ตัว 
93.เก๎าอ้ีจัดเลี้ยง แบบเบาะนวม  จ านวน 30  ตัว 
94.เก๎าอ้ีส านักงานมีที่ท๎าวแขน ปรับเอน จ านวน 4  ตัว 
95.เก๎าอ้ีส านักงานมีที่ท๎าวแขน ปรับเอนไมํได๎  จ านวน 3  ตัว 
96.เก๎าอ้ีส านักงานมีที่ท๎าวแขน ปรับเอน  จ านวน 3 ตัว 
97.เก๎าอ้ีส านักงานทรงสูง (ผู๎บริหาร) 
98.เก๎าอ้ีส านักงานมีที่ท๎าวแขน ปรับเอน จ านวน 9 ตัว 
99.เก๎าอ้ีส านักงานทรงสูง (ผู๎บริหาร) จ านวน 3  ตัว 
100.เก๎าอ้ีส านักงาน ตัวละ 1,950.00 จ านวน 2 ตัว 
101.เก๎าอ้ีส านักงานขาเหล็ก ปรับระดับได๎ มีล๎อเลื่อน 
102.เก๎าอ้ีส านักงาน  จ านวน 6  ตัว 
103.เก๎าอ้ีผู๎บริหารทรงสูง 

  104.เก๎าอ้ีผู๎เข๎ารํวมประชุม แบบดามขา  จ านวน 40  ตัว 
105. เก๎าอ้ีส านักงาน  จ านวน  10  ตัว 

  106.เก๎าอ้ีส านักงาน MONO ตาขํายสีเขียว 
  107.เก๎าอ้ีส านักงาน  จ านวน  5  ตัว 
  108.เก๎าอ้ีท างานนวมมีล๎อเลื่อนและที่วางแขน  จ านวน 9  ตัว 
  109.เก๎าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง ราคาตัวละ 240.00 บาท 200 ตัว 

110.เก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 
111.เก๎าอ้ีพลาสติก แบบมีพนักพิง ราคาตัวละ 240.00 บาท    จ านวน 300 ตัว 
112.เก๎าอ้ี 
113.เก๎าอ้ีส านักงาน 
114.เก๎าอ้ีประชุม 40 ตัว ๆ ละ 650.00 บาท 
115.เก๎าอ้ีส านักงาน 3 ตัว ๆ ละ 1,590.00 บาท 
116.ม๎านั่ง PVC  จ านวน 2  ตัว 
117.ชุดรับแขก จ านวน 4 ชุด 
118.ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 
119.ชุดรับแขกบุหนังเทียมเข๎ามุม 
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120.ชั้นวางของ จ านวน  4  ต๎ู 
121.ชั้นวาง วารสารไม๎ สูง 6 ชั้น 
122.ชั้นเหล็กส าหรับวางของ ขนาด    3.36 x 2.00 x 0.50 เมตร 
123.ชั้นเหล็กส าหรับวางของ ขนาด 3.80 x 2.00 x 0.50 เมตรตัวละ11,200.00 บาท  
       จ านวน 3 ตัว 
124.ชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น  2 ตู๎ ๆ ละ 524.30 บาท 
125.ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น  5 ตู๎ ๆ ละ 1,915.30 บาท 
126.ชั้นวางเอกสาร 2 ตัว ๆ ละ 1,712.00 บาท 
127.ชั้นวางเอกสาร 6 ตู๎ ๆ ละ 890.00 บาท  
128.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  TAIYO  เป็นตู๎เหล็ก  2  บาน  สีเทา 
129.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  LEECO  เป็นตู๎เหล็ก  15  ลิ้นชัก สีเทา 
130.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  LEECO  เป็นตู๎เหล็ก มอก. 4  ลิ้นชัก สีเทา 
131.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  TAIYO  เป็นตู๎เหล็ก มอก.  2  บาน สีเทา 
132.ตู๎เหล็ก  2  บาน 
133.ตู๎เหล็ก ยี่ห๎อ LEECO  เป็นตู๎เหล็ก 4 ลิ้นชัก สีเทาสลับขาว 
134.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  TAIYO  เป็นตู๎ดรรชนี  15  ลิ้นชัก สีเทา 
135.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  TAIYO  เป็นตู๎เหล็ก มอก.  4  ลิ้นชัก สีเทา 
136.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  TAIYO  เป็นตู๎เหล็ก มอก.  4  ลิ้นชัก สีเทา 
137.ตู๎เหล็ก  3  ลิ้นชัก  ยี่ห๎อ  ELEGANT  สีเทา (ทั่วไป) 
138.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  SURE  ขนาด  15  ลิ้นชัก  สีเทาสลับขาว 
139.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  SURE  ขนาด  2  บาน  สีเทาสลับด า จ านวน 2 ตัว 
140.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  SHOGAN  ขนาด  4  ชั้น  สีเทาสลับขาว  จ านวน 2 ตัว 
141.ตู๎เหล็ก ยี่ห๎อ SURE บานเลื่อน มี 2 ชั้นสีเทาสลับขาว  
142.ตู๎เหล็ก  ยี่ห๎อ  SURE  เป็นบานเลื่อน 2 ชั้น สีเทาสลับขาว 
143.ตู๎เหล็ก 2 บาน 
144.ตู๎เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ตอน ยี่ห๎อ LEECO  พร๎อมฐานรองตู๎  จ านวน 2  ตัว 
145.ตู๎เหล็ก 2 บาน 
146.ตู๎เก็บแผนที่ 5 ลิ้นชัก 
147.ตู๎เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  2 ตอน พร๎อมฐานรองตู๎  
148.ตู๎เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  2 ตอน พร๎อมฐานรองตู๎ 
149.ตู๎เหล็กขนาด 2 บาน   
150.ตู๎เหล็กขนาด  4  ลิ้นชัก   
151.ตู๎เหล็กขนาด  4  ลิ้นชัก   
152.ตู๎เหล็ก 2 บาน จ านวน  2   ต๎ู 
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153.ตู๎เหล็ก 2 บาน   จ านวน  1  ต๎ู 
154.ตู๎เหล็กแบบบานเลื่อน  จ านวน 2  ต๎ู  
155.ตู๎เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก จ านวน  4  ต๎ู 
156.ตู๎เหล็กแบบบานเลื่อน  จ านวน  1  ต๎ู  (.88 เมตร) 
157.ตู๎เหล็ก แบบ  2  บาน   1  ต๎ู 
158.ตู๎เหล็ก เก็บเอกสารแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก  2  ต๎ู 
159.ตู๎เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก 1 ต๎ู 
160.ตู๎เหล็กแบบบานเลื่อน  14  ต๎ู   
161.ตู๎เหล็ก เก็บเอกสารแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก  1  ต๎ู 
162.ตู๎เหล็ก แบบ  2  บาน   1  ต๎ู 
163.ตู๎สูงบานโลํง  จ านวน 2 ต๎ู 
164.ต๎ูเต้ียบานโลํง 
165.ต๎ูเต้ีย 2 บานเปิด 
166.ตู๎เหล็ก 14 ลิ้นชัก 
167.ตู๎เอกสารสูงโลํง จ านวน 3 ต๎ู 
168.ตู๎เอกสารสูงโลํง ลํางบานเปิด  จ านวน 3 ต๎ู 

      169.ตู๎บานเลื่อนกระจกสูง  จ านวน 3  ต๎ู 
170.ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือนกระจก  จ านวน 4 ต๎ู 
171.ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือนทึบ จ านวน 3 ต๎ู 
172.ตู๎เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จ านวน 2  ต๎ู 
173.ตู๎โชว์สินค๎าโอทอป 
174.ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด  จ านวน 5  ต๎ู 
175.ตู๎ไม๎โชว ์2 ประตูบานเปิด 
176.ตู๎ไม๎เก็บเอกสาร 2 บานเปิด ทึบ 
177.ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน ทึบ จ านวน 2  ต๎ู 
178.ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 
179.ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  จ านวน 5  ต๎ู 
180.ตู๎เอกสารไม๎ 3 ชํองโลํง  จ านวน 2  ต๎ู 
181.ตู๎ไม๎เอนกประสงค์ ขนาด 1.70x0.80x0.40 เมตร จ านวน 2  ต๎ู 
182.ตู๎เอกสารบานเลื่อนทึบทรงสูง ขนาด 1.80x0.90x0.45 เมตร 
183.ตู๎เอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
184.ตู๎เหล็กบานเลื่อนสูง แบบทึบ 1.80x090x0.45 เมตร  จ านวน 2  ต๎ู 
185.ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงเตี้ย 
186.ตู๎เหล็กเก็บเอกสานิดบานเลื่อนทึบ ทรงเตี้ย 
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187.ตู๎ไม๎วางเอกสารแบบเปิดโลํง 
188.ตู๎วางหนังสือ OS 400 N สีบิช  จ านวน 2  ต๎ู 
189.ตู๎เอกสาร 2 บานเปิด สีเขียว 
190.ต๎ู 4 ลิ้นชัก สีเทา 
191.ตู๎ชั้นวางหนังสือ 
192.ตู๎ชั้นอเนกประสงค์ 
193.ตู๎ชั้นบล็อกสี 4 ชํอง 
194.ตู๎เหล็กประตูบานเลื่อน ขนาด 3x6 ฟุต 
195.ตู๎เหล็กบานเปิด ขนาด 1.80 x 0.90 x 0.45 เมตร 
196.ตู๎เอกสาร จ านวน 2  ต๎ู 
197.ตู๎เอนกประสงค์ 
198.ตู๎เอนกประสงค์ 6 ใบ ๆ ละ 1,390.00 บาท 
199.ตู๎เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 2 ชุด ๆ ละ 3,990.00 บาท 
200.ตู๎เอกสาร 2 ใบ ๆ ละ 4,500.00 บาท 
201.ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 4 ตู๎ ๆ ละ 4,450.00 บาท 
202.ตู๎เก็บเอกสาร CFB 5 ชั้นใส 
203.ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 4 ฟุต (กระจก) 2 ตู๎ ๆละ 3,990.00 บาท 
204.ตู๎เก็บเอกสาร (กระจกบานเลื่อนสูง) 5 ต๎ู ๆ ละ 5,590.00 บาท  
205.ตู๎เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 2 ตู๎ ๆ ละ 3,900.00  บาท 
206.ตู๎เหล็กเอกสาร 2 ตู๎ ๆ ละ 4,900.00 บาท 
207.นาฬิกาดิจิตอล 
208.ตู๎นิรภัย ยี่ห๎อ LEECO รุํน 701 B ตัวตู๎สีเทาประตูสีแดง 
209.เครื่องพิมพ์ดีด ยี่ห๎อ OLYMPIA ขนาด 18 นิ้ว  จ านวน 3  เครื่อง 
210.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา ยี่ห๎อ OLYMPIA ขนาด 15 นิ้ว มีหนํวยความจ า 
211.เครื่องคิดเลข ชนิดใสํกระดาษ 12 หลัก สีด า ยี่ห๎อ CASIO 
212.เครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล ยี่ห๎อ KYOCERAรุํน KM-3035 ความเร็ว 30 แผํน/นาท ี
213.เครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล ยี่ห๎อ RICO ความเร็ว 30แผํน/นาที 
214.เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห๎อ KYOCERA ความเร็ว 16 แผํน/นาที 
215.เครื่องถํายเอกสารขนาดความเร็วไมํน๎อยกวํา 20 แผํน ตํอ นาที ระบบมันติฟังชั่น 
216.เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า-สี) มีความเร็ว     20   แผํน  ตํอนาที 
217.เครื่องอึดส าเนาระบบดิจิตอลยี่ห๎อ RICO 
218.โทรศัพท์  ยี่ห๎อ  LELUX  สีน้ าตาล 
219.โทรศัพท์ยี่ห๎อ FUJITEL (ระบบอนาล๏อค)  จ านวน  2  เครื่อง ( จ าหนําย ) 
220.โทรศัพท์ยี่ห๎อ REACH TALACOM   
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221.เครื่องชุมสายโทรศัพท์  
222.เครื่องโทรศัพท์ 
223.โทรศัพท์ไร๎สาย 2.4 Ghz Digital PANASONIC 
224.โทรศัพท์ตั้งโต๏ะสายเดียว PANASONIC  จ านวน 2 เครื่อง 
225.โทรศัพท์ไร๎สาย 
226.โทรศัพท์ส านักงานแบบตั้งโต๏ะ 
227.ครื่องแฟกซ์ ยี่ห๎อ  Acer ชนิดตั้งโต๏ะ ขนาด 320x188 มม. 
228.เครื่องแฟกซ์  ยี่ห๎อ  Panasonic  kx-fl542 เลเซอร์ 
229.เครื่องแฟกซ์ ยี่ห๎อ Brother รุํน Fax-2920 
230.พัดลม ยี่ห๎อ TOSHIBA ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 400 มม. 
231.พัดลม ยี่ห๎อTOSHIBA ชนิดติดฝาผนัง แบบสํายรอบตัวรุํน EPS26Cจ านวน 7 ตัวๆละ1,400 บาท 
( จ าหนําย 4  ตัว ) 
232.พัดลมยี่ห๎อ LUCKY ชนิดพัดลมติดเพดาน 16 นิ้ว จ านวน 17 ตัวๆละ 1,850บาท (จ าหนําย 10 ตัว ) 
233.พัดลมยี่ห๎อ LUCKYชนิดพัดลมตั้งพ้ืน  
234.พัดลม ยี่ห๎อ MITSUBISHI ชนิดพัดลมโคจรติดเพดาน 
235.พัดลม ยี่ห๎อ HATARI ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน 10  ตัว 
236.พัดลม ยี่ห๎อ HATARI ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 22 นิ้ว  จ านวน 2  ตัว 
237.พัดลมติดผนัง  ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ยี่ห๎อ ฮาตาริ จ านวน      11 ตัว ๆ ละ 1,390.00 บาท 
238.มูํลี่และมํานปรับแสง 
239.ติดตั้งผ๎ามํานห๎องท างาน (นายก) 
240ผ๎ามํานห๎องประชุมชั้นสอง 
241.ผ๎ามํานห๎องนายก 
242.ถังน้ าแสตนเลส  1,600  ลิตร 
243.เครื่องดูดฝุุน อิเล็กทรอลักซ์ รุํน Z 833-1 ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 25 ลิตร 
244.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ NIPPON SAKURA ขนาด 12,000 BTU 
245.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด  32,000 BTU 
246.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ CENTRAL AIR ขนาด 18,000 BTU  จ านวน 3 เครื่อง 
247.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ CENTRAL AIR ขนาด  25,000  BTU  จ านวน  2  เครื่อง 
248.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ CENTRAL AIR ขนาด  16,000  BTU 
249.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ CENTRAL AIR ขนาด  12,000  BTU  จ านวน  3  เครื่อง 
250.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ CENTRAL AIR ขนาด  24,000  BTU  จ านวน  2  เครื่อง 
251.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ SAMSUNG MAXขนาด 18,000 BTU 
252.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ อิมิเน๎นท์ ขนาด  36,000  BTU 
253.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ CENTRAL AIR ขนาด 36,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ 
จ านวน 5  เครื่อง 
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254.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ SAMSUNG ขนาด 18,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ   
       จ านวน 2 เครื่อง 
255.เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ยี่ห๎อ AMENA ขนาด 25,251  BTU รุํน WJ 24MNVRE 
256.เครื่องปรับอากาศ ชัยโจ-เดนกิแบบแขวนใต๎ฝูา รุํน SSU-18  จ านวน 2 เครื่อง 
257.เครื่องปรับอากาศ ซัมซุง แบบติดผนัง รุํน AS13TSQNXST 
258.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห๎อ เซนทรัลแอร์ ขนาด 12,000 บีทียู  จ านวน  2 เครื่อง 
259.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห๎อ เชนทรัลแอร์ ขนาด 13,000 บีทียู 
260.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห๎อ เชนทรัลแอร์ ขนาด 24,000 บีทียู 
261.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU ยี่ห๎อ เซนทรัลแอร์ 
262.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU ยี่ห๎อ เซนทรัลแอร์ 
263.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 25,201 BTU ยี่ห๎อ Saijo Denki  จ านวน  4  เครื่อง 
264.เครื่องเจาะกระดาษ,เข๎าเลํม มือโยก 
265.เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 15 นิ้ว พร๎อมขาตั้ง 
266.เครื่องเคลือบกระดาษ A4 
267.ชุดอํางล๎างจ๎างพร๎อมขาตั้ง ชนิด แสตนเลส ยี่ห๎อ Teka  
268.กล๎องวงจรปิด จ านวน 2 จุด ระบบ Dual Main Monitor VGA/BNC พร๎อมกัน และ Spot 
Monitor รองรับดูภาพด๎วย Window Mobil (Pocket PX) 
269.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  จ านวน 2 เครื่อง 
270.ตู๎สาขาโทรศัพท์ส านักงาน แบบอัตโนมัติ PHONIKรุํน Super Diamond-32 พร๎อมชุดส ารองไฟ 
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1.วิทยุรับ-สํง ยี่ห๎อ ICOM แบบมือถือ VHF/FM ขนาดก าลังสํง 1-5 วัตต์ จ านวน 3 ตัว สีด า 
2.วิทยุรับ-สํง ยี่ห๎อ ICOM แบบติดรถ ขนาดก าลังสํง 25 วัตต์ ประกอบด๎วยเครื่องไมโครโฟน,เสา
อากาศ,อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สีด า 
3.วิทยุรับ-สํง ยี่ห๎อ STANDARD แบบมือถือ VHF/FM ขนาดก าลังสํง 1-5 วัตต์ จ านวน 2 ตัว สีด า 
4.วิทยุรับ-สํง ยี่ห๎อ SPENDER แบบมือถือVHF/FM ขนาดก าลังสํง 1-5 วัตต์  สีด า จ านวน 4 เครื่อง 
5.วิทยุรับ-สํง ยี่ห๎อ ICOM แบบติดรถ ขนาดก าลังสํง 25 วัตต์ ประกอบด๎วยเครื่องไมโครโฟน,เสา
อากาศ,อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด สีด า 
6.เครื่องกระจายเสียงไร๎สายทางไกลอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 2  เครื่อง 
7.เครื่องรับสํงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 30 เครื่อง 
8.เครื่องกระจายเสียงไร๎สายทางไกลอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ 

 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

1.เครื่องปั้มน้ าขนาด 2 ใบพัด  จ านวน 2  เครื่อง 
2.เครื่องสูบน้ าไฟฟูา แบบจมน้ า ขนาด 1.5 แรงม๎า  จ านวน 4  เครื่อง 
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3.เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด 2แรงม๎า  จ านวน 3 เครื่อง 
4.เครื่องสูบน้ า ขนาด 5.5 แรงม๎า พร๎อมปั้มไดโวํ  จ านวน 1  เครื่อง 
5.เครื่องสูบน้ า ขนาด 5.5 แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ์ 
6.ปั๊ม MITSUBISHI 3 นิ้ว 
7.เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์จมใต๎น้ า Suberslelb Pop 2.0 แรงม๎า 

 

ครุภัณฑ์การศึกษา 
1.โต๏ะตัดผมชาย จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท 
2.เค๎าเตอร์กระจก จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท 
3.เครื่องเลํนบ๎านกระดานลื่น  
4.เครื่องเลํนกระดานลื่นพร๎อมชิงช๎า 

ครุภัณฑ์กีฬา 
1.ลูํเดินกิ่งเสต็ป 
2.ม๎าซิทอัพ 
3.จักรยานเอนปั่น 
4.เครื่องบริหารเอว 
5.ประตูฟุตบอล 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด - เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ COMPAO MV 540 ( จ าหนําย ) 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด  ประกอบด๎วย- เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ POWELL รุํน Achils P4 
160D - MODEM WELL Communication GORP.  (56 Kbps) รุํน FM-56SA-SCD - เครื่อง 
SGANNER ยี่ห๎อ Genius  รุํน Colorpage HR7LE       3.เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟูา(UPS)ยี่ห๎อ 
Spec รุํน S-5OOTเครื่องพิมพ์  แบบ LASER ยี่ห๎อ HP รุํน Laserjet 1200 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด  ประกอบด๎วย - เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ SVOA รุํน warrior PF 
24000 - เครื่องพิมพ์ INKJET ยี่ห๎อ HP-PSC 1210 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ประกอบด๎วย - เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ SVOA รุํน warrior P4 2.8 - 
เครื่องพิมพ์ Epson 2180i แบบ Dot Matrix- เครื่องส ารองไฟ Power Matic BNT-500 VA 
5.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ HP PAVILION A880L พร๎อมอุปกรณ-์ เครื่องส ารองไฟ 700 VA  
จ านวน 2 เครื่อง 
6.เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห๎อ Acer Aspire E500/2-0106พร๎อมอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟูา VEGA   
850 VA 
7.เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer  Aspire  AL 1716 
8.เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer AL 1716 
9.เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  2  เครื่อง 
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10.เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  ยี่ห๎อ  HP รุํนPAVILION 
11.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
12.จอคอมพิวเตอร์ LCD  17  นิ้ว 
13.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ HP a6285L 
14.เครื่องคอมพิวเตอร์ SAMSUNG พร๎อมอุปกรณ์ 
15.เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร๎อมอุปกรณ์ 
16.เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยี่ห๎อ ASUS  จ านวน  2  เครื่อง 
17.เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห๎อ Acer Aspire  
18.เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 3 เครื่อง 
19.จอคอมพิวเตอร์ LCD 18.5 นิ้ว ACER P195HQLBD 
20.จอคอมพิวเตอร์ LCD 18.5 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง 
21.เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห๎อ HP 
22.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ SAMSUNG รุํน SyncMarter S19B150  จ านวน 2  เครื่อง 
23.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ เลอเมล     พร๎อมอุปกรณ์  จ านวน 6  เครื่อง 
24.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ SAMSUNG รุํน I7 3770          
25.เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห๎อ LENOVO Z 500-59376788 
26.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ HP Pavilion 500                       
27.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ DELL รุํน Inspiron 3847 MT    
28.เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห๎อ AsUS x550D จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท 
29.เครื่องคอมพิวเตอร์ Set Core i7-4770        

         30.คอมพิวเตอร์ Set Core i7-4790K           
31.เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห๎อ ASUS x550D 
32.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห๎อ ACER 
33.เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห๎อ ASUS 
34.เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห๎อ LENOVO จ านวน  4 เครื่อง ๆ ละ 21,000.00 บาท 
35.เครื่องส ารองไฟ UPS 625 VA  จ านวน 3  เครื่อง 
36.เครื่องส ารองไฟ UPS 500 VA 
37.เครื่องส ารองไฟ UPS 800 VA จ านวน 3 เครื่อง 
38.เครื่องส ารองไฟ  UPS 850 VA  จ านวน 6 เครื่อง 
39.เครื่องพิมพ์ เลเชอร์ขาวด า ยี่ห๎อ Epson EPL-6200L 
40.เครื่องพิมพ์ เลเชอร์ขาวด า ยี่ห๎อ Epson EPL-6200L 
41.เครื่องพิมพ์สี ขนาด A3 ยี่ห๎อ CANON 
42.เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  hp laserjet  1020  
43.เครื่องพิมพ์ยี่ห๎อ HP 
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44.เครื่องพิมพ์แบบฉีด ( จ าหนําย ) 
45.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  LEXMARK สี 1270 ( จ าหนําย ) 
46.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  LEXMARK เลเซอร์ E120 
47.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  HP Inkjet C4280 
48.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  HP Laserjet 1006 
49.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  HP Deskjet D1560 
50.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  SAMSUNG ML-3560 
51.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  Brother Inkjet แบบฉีดหมึก จ านวน 4 เครื่อง 
52.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  Brother Laser ขาวด า 
53.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  Brother รุํน MFC-5890 A3 
54.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  Brother Inkjet รุํน J-125 
55.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ  Epson Stylus รุํน TX121 
56.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ Brother รุํน MFC-J430W จ านวน 8 เครื่อง 
57.เครื่องพิมพ์ Multifunction Injet  3 in 1 Print/Copy/Scan 
58.เครื่องพิมพ์ BROTHER  รุํน DCP -J140W  
59.เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ยี่ห๎อ BROTHER  รุํน MFC-5910dw 
60.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ OKI รุํน C301DN 
61.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI-XEROX P 255 dw 
62.เครื่องพิมพ์ Multifunction Injet  3 in 1 Print/Copy/Scan 
63.เครื่องพิมพ์ ยี่ห๎อ Brother รุํน HL-2250DN 
64.เครื่องพิมพ์ LASER LED XEROX  P265dw 
65.เครื่องพิมพ์ขนาดใหญํ HP Designjet T 520 24-inon (พลอดเตอร์) 
66.เครื่องพิมพ์ Laser Printer XEROX DocuPrint 3055 
67.เครื่องบันทึกข๎อมูล Pocket Pc  3 เครื่องๆ ละ15,500 บาท 

 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  1. เครื่องฉายภาพข๎ามศรีษะ  ยี่ห๎อ HIC  รุํน ECO 

2.กล๎องถํายรูป ยี่ห๎อ CANNON กล๎องอัติโนมัติ (คอมแพคซูม) มีไฟแวบในตัวกล๎องเลนสี ขนาด 35 - 
70 มม. สีด า 
3.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ Sony DSC-P93 ความละเอียด 5.1 ล๎านพิกเซล 
4.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ Sony DSC-P93 ความละเอียด 5.1 ล๎านพิกเซล 
5.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ Sony DSC-5650 
6.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ PANASONIC LS70 
7.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ FINEPIX 520 HD 
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8.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ SONY DSC H50 
9.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ SONY DSC H20 
10.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ SONY DSC H21 
11.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ ฟูจิฟิล์ม รุํน Z33WP  จ านวน 5  ตัว 
12.กล๎องถํายรูปดิจิตอล ยี่ห๎อ ซัมซุง รุํน ES30 
13.กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ยี่ห๎อฟูจิ รุํน S4800  
14.กล๎องดิจิตอล ยี่ห๎อ SONY รุํน DSC-H200  จ านวน 3 ตัว 
15.กล๎องดิจิตอล ยี่ห๎อ SONY รุํน DSC-WX300 ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 16 ล๎านพิเซล 
16.กล๎องดิจิตอล ยี่ห๎อ CANNON EOS-70 D+LED18-135ความละเอียดไมํน๎อยกวํา20.2ล๎านพิเซล 
17.กล๎องถํายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 14 ล๎านพิกเซล ยี่ห๎อ OLYMPUS รุํน VH- 520 
18.กล๎องถํายวีดีโอ SONY DVD 708E 
19.กล๎องถํายวีดีโอ SONY รุํน HDR-PJ 670 
20.เครื่องโทรศัพท์ ยี่ห๎อ NEC ขนาด 25 นิ้ว 
21.เครื่องเลํนวีดีโอ  ยี่ห๎อ  TANIN  แบบเลํนและบันทึกภาพได๎ 
22.โทรทัศน์ 
23.โทรทัศน์สี ยี่ห๎อ LG ขนาด 21 นิ้ว 
24.โทรทัศน์สี จอแบน ยี่ห๎อ LG ขนาด 21 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 
25.โทรทัศน์ จอ LED ซัมซุง รุํน 32 FH 4003 (ปี 2559) 
26.ไมโครโฟน  (ประธานสภา) 
27.ไมโครโฟน (ผู๎เข๎ารํวมประชุม) 
28.ชุดไมโครโฟนไร๎สาย  จ านวน 24 ชุด 
29.กลํองควบคุมเปิด - ปิดเสียง ไมโครโฟน 
30.ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด 10 นิ้ว 250 วัตต์ พร๎อมไมค์ลอย 2 ตัว 
31.เพาเวอร์แอมป์ขยายเสียง 
32.ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุม 
33.ชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมส าหรับประธาน 
34.ชุดผู๎เข๎ารํวมประชุม14ตัวๆ ละ 3,800 บาท 
35.ล าโพงแบบแขวน จ านวน 4 เครื่อง 
36.ไมล์สาย 
37.ชุดเพาเวอร์แอมป์ 2,000วัตต์ พร๎อมปรีแอมป์ ล าโพงฮอร์น 8x13 นิ้ว 120วัตต์ และชุดยึดหลังคา 
38.เพาเวอร์มิกเซอร์ (เครื่องขยาย) ขนาด 600 วัตต์ (ปี 2559) 
39.ตู๎ล าโพง 15 นิ้ว ไฟเบอร์ 600 วัตต์ พร๎อม อุปกรณ์ (ปี 2559) 
40.ไมล์ลอยคูํ คลื่น UHF  พร๎อมขาตั้งไมล์ (ปี 2559) 
41.ล าโพง 
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42.ไมโครโฟน+ล าโพง 
43.วิทยุเทป ยี่ห๎อ AUDIOLINE ขนาด 2 ล าโพง 
44.วิทยุเทป PHILIPS  รุํน AZ-5140 
45.เครื่องขยายเสียงยี่ห๎อTANIN  ขนาด 100 วัตต์ พร๎อมล าโพง 
46.เครื่องขยายเสียงใช๎ส าหรับตํอไมล์ประชุม ขนาดไมํน๎อยกวํา30 วัตต์ ตํอไมล์ได๎ไมํน๎อยกวํา 30 ตัว 
47.เครื่องขยายเสียงใช๎ส าหรับตํอไมล์ประชุมขนาดไมํน๎อยกวํา120วัตต์ 
48.เครื่องขยายเสียงชนิดพกพา DBCCON PWS-230 
49.เครื่องเลํนวีซีดี 
50.เครื่องเลํนดีวีดี ยี่ห๎อ LG DV441-P  จ านวน 5  เครื่อง 
51.เครื่องเลํน ดีวีดี 
52.เครื่องเลํน DVD 
53.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห๎อ OPTOMA  รุํน EP719P 
54.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห๎อ OPTOMA  รุํน EP7069 
55.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รุํนEPSON EP-1930 
56.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา  รุํน  200  นิ้ว 
57.จอรับภาพชนิดมือดึง  รุํน  100  นิ้ว 
58.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูารุํน  100  นิ้ว 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1.ถังเก็บน้ าพลาสติก เป็นถังเก็บน้ าบนดิน ทรงกระบอก           สีน้ าเงิน  จ านวน 14 ใบ  
2.ถังเก็บน้ าพลาสติก เป็นถังเก็บน้ าบนดิน ทรงกระบอก            สีน้ าเงิน  จ านวน 3 ใบ 
3.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 2,๐๐๐ ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน 2 ใบ ใบละ 9,000 บาท 
4.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,๐๐๐ ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน           114 ใบ ใบละ 6,500 บาท 
5.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน 65 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
6.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน          215 ใบ  ใบละ 6,000 บาท   
7.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน          170 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
8.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน          156 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
9.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน          170 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
10.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน          70 ใบใบละ 6,000 บาท 
11.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน 121ใบ ใบละ 6,000 บาท 
12.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน          146 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
13.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน          120 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
14.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน        243 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
15.ถังเก็บน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร สีน้ าเงิน จ านวน         124 ใบ ใบละ 6,000 บาท 
16.ถังน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร ทรงถ๎วย พร๎อมฝาปิด จ านวน 2 ชุด ชุดละ 13,000บาท 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 
  

                                           -77- 
 
17.ถังน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร ทรงถ๎วย พร๎อมฝาปิด จ านวน 2 ชุด ชุดละ 13,000บาท 
18.เครื่องกรองน้ า  ถังสแตนเลส 
19.ตู๎กระจก 5 ฟุต 
20.เครื่องท าน้ าเย็น   ยี่ห๎อ STANDARD แบบขวด จ านวน 2  เครื่อง 
21.เครื่องท าน้ าร๎อน - น้ าเย็น ยี่ห๎อ Sanyo แบบขวด จ านวน  3  เครื่อง 
22.เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย (ข๎อแข็ง) 
23.เครื่องตัดหญ๎า แบบข๎อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไมํต่ ากวํา 1.5 แรงม๎า ปริมาตร  
24.กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 30 ซีซี พร๎อมใบมีด จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,800 บาท  
25.เครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาน (ข๎อแข็ง) ยี่ห๎อ YANMAR รุํนYM-415 DW  จ านวน 3 เครื่อง 
26.เครื่องตัดหญ๎า(แบบข๎อแข็ง) จ านวน 2  เครื่อง 
27.เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อเหวี่ยง 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500.00 บาท 
28.เครื่องบด จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท 
29.ตู๎เย็น ยี่ห๎อ  PHILCO 
30.TOSHIBA GA-A1652 Slim Lady 
31.ตู๎แชํเย็นแบบตั้งพ้ืน (แบบตู๎โค๎ก) 
32.ตู๎เย็น ยี่ห๎อ SANYO รุํน RM-952 ขนาด 5.2 คิว 
33.ตู๎เย็น 2 ประตู ขนาด 7 คิว 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1.รถยนต์  ยี่ห๎อ  MITSUBISHI  สตาร์ด๎าดับเบิ้ล/แคป 
2.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห๎อ MAZDA ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
3.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห๎อ FORD RANGER ขนาด 1ตันขับเคลื่อน 2 ล๎อ แบบดับเบิ้ลแคป 
4.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห๎อ MITSUBISHI L200 
5.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ยี่ห๎อ  MITSUBISHI  (TRITONPLUS) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล๎อ 
6.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล ) ยี่ห๎อ TOYOTA ขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแคบ 
7.รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ยี่ห๎อ TOYOTA แบบ คอมมิวเตอร์ ขนาด 12 ที่นั่ง 
8.รถบรรทุก (ดีเซล)แค๏ปเปิดได๎ ยี่ห๎อเซฟโรเลต โคโรลาโด รุํน X-CAB LS1 สีขาว 
9.รถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห๎อ อีซูซุ ขนาด 1 ตัน แบบ ดับเบิ้ลแค็ป 
10.รถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห๎อ นิสสัน รุํน นาวารํา ซิงเกิ้ลแค็ป 
11.รถยนต์กู๎ภัยเคลื่อนที่เร็ว ยี่ห๎อ ISUZU  
12.รถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ยี่ห๎อ MITSUBISHI ขนาด 10 ล๎อ ปริมาตรความจุ10,000 ลิตร 
13.รถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ยี่ห๎อ HINO ขนาด 10 ล๎อ ปริมาตรความจุ 12,000 ลิตร 
14.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดธรรมดา 6 ล๎อ ยี่ห๎อMITSUBISHI ขนาด 110 HP สีส๎ม 
15.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยขนาด  6 ตัน 6 ล๎อ ยี่ห๎อ ฮีโนํ รุํน FGIJGRD สีเหลือง 
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16.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท๎าย 6 ล๎อ 6 ตัน ยี่ห๎อ ฮีโนํ รุํน FG8JGLE 
17.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท๎าย 6 ล๎อ 6 ตัน ยี่ห๎อ ฮีโนํ รุํน FG8JJLB 
18.รถยนต์กระเช๎าไฟฟูา (ดัดแปลงจากรถยนต์บรรทุกขยะ) 
19.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี ยี่ห๎อ ฮอนด๎า รุํน Smile NT 110 T สตาร์ทเท๎า สีน้ าเงิน 
20.รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี ยี่ห๎อ ซูซุกิ รุํน SHOGUN  FL 125S สตาร์ทเท๎า สีแดง-ด า 
21.รถจักรยานยนต์ ยี่ห๎อ ฮอนด๎า รุํน ASF 110 KSFE TH เวฟ ไอ  
22.รถจักรยานยนต์  ยี่ห๎อ ฮอนด๎า แบบดรัมเบรก รุํน AFS 110  
23.เรือท๎องแบนไฟเบอร์ หัวมลท๎ายตัด 
24.เทลเลอร์บรรทุกเรือ 

 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
1.เครื่องขุดดิน เครื่องเจาะดิน 
2.สวํานไฟฟูา ชนิดเจาะคอนกรีต ขนาด ½ นิ้ว 
3.ตู๎เชื่อมไฟฟูา ขนาด 300 แรงม๎า สีเหลือง 
4.เลื่อยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว สีแดง  จ านวน 2  ตัว 
5.เลื่อยวงเดือนไฟฟูา ขนาด 8 นิ้ว สีเทา-เขียว 
6.เลื่อยยนต์ แบบเครื่องยนต์แบนซิล 2 จังหวะ ขนาด 3/8 นิ้ว จ านวน 2 เครื่องๆละ 14,100บาท 
7.เลื่อยยนต์ STIHL MS070 เครื่องยนต์ 6.5 แรงม๎า แผํนบังคับโซํยาว 33 นิ้ว 
8.ปั้มลม ขนาด 3 แรงม๎า สีน้ าเงิน 
9.ปั้มฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาด 120 บาร์ สีน้ าเงิน 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1.เครื่องวัดความดันชนิดพกพา  จ านวน  2  เครื่อง 
2.เครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๏ะ 
3.เครื่องชั่นน้ าหนัก+วัดสํวนสูง 
4.เครื่องพํนฝอยละอองละเอียด (ULV) ยี่ห๎อ ฮัดสันพอร์ทา-แพ็ค 98600 A 
5.เครื่องพํนฝอยละอองละเอียด (ULV)  ยี่ห๎อ IGEBA PORT 423 
6.เครื่องวัดน้ าตาล  จ านวน 2  เครื่อง 
7.ตู๎ยาสามัญประจ าบ๎าน จ านวน 6  เครื่อง 
8.เครื่องพํนหมอกควัน รุํนซุปเปอร์ฮอค   
9.เครื่องพํนหมอกควัน รุํนโกลเด๎นฟ็อกซ์ 
10.เครื่องพํนหมอกควันชนิดสะพายไหลํ OCEANFOG 150 
11.เครื่องวัดคุณภาพน้ า (TDS)  
12.เครื่องวัดความเค็มดิน (Ecในดิน) 
13.มิเตอร์วัดระบบดิจิตอล 4 IN1  
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ครุภัณฑ์ส ารวจ 

1.ไม๎สตาฟ อลูมิเนียม แบบชัก ขนาด 4 เมตร 
2.เทปวัดระยะท าด๎วยสแตนเลท ขนาดกว๎าง13 มม.ยาว 50 ม.  
3.เทประยะไนลํอนขนาดกว๎าง  13 มม.ยาว  50  ม. 
4.เทปวัดระยะไฟเบอร์ 3 ชุด ๆ ละ 2,200.00 บาท 
5.กล๎องวัดมุม ชนิดอิเลคโทรนิค ชนิดอํานคําวัดมุมได๎ละเอียด 5 ฟิลิปดา  
6.ล๎อวัดระยะ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดระยะทางละเอียด ชนิดเดินตาม 
7.เครื่องล๎อวัดระยะทาง จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 11,500.00 บาท 

 
      ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารสํวนต าบลที่ปรากฏข๎างต๎นนั้น  มีจ านวน  18  รายการที่จ าหนํายออกจาก
ทะเบียนเนื่องจาก  เสื่อมสภาพไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกลําว องค์การบริหารสํวนต าบล
ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข๎อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ   
  คณะกรรมการได๎ด าเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพทั้ง  18 รายการแล๎ว
ปรากฎวําพัสดุทั้ง  18 รายการเป็นพัสดุที่ช ารุดจริงและไมํสามารถซํอมให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ  และมีอายุ  ๕  ปี
ขึ้นไป  เห็นควรด าเนินการจ าหนําย 
       
วัสดุ 
 วัสดุที่จ าเป็นจะต๎องจัดซื้อเพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไมํคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๑  วัสดุส านักงาน  เชํน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
 .๒  วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เชํน  สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา 
 ๓  วัสดุงานบ๎านงานครัว  เชํน  ไม๎กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  แก๎วน้ า  
 ๔  วัสดุกํ อสร๎าง  เชํน  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
 ๕  วัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน  แบตเตอรี่  กระจกโค๎ง  สัญญาณไฟกระพริบ  
 ๖  วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  เชํน  น้ ามันเบนซิน  แก๏สหุงต๎ม  น้ ามันเครื่อง  
 ๗  วัสดุวิทยาศาสตร์  เชํน  สารส๎ม  คลอรีน  ออกซิเจน  
 ๘  วัสดุการเกษตร  เชํน  สารเคมีปูองกันและก าจัดศั ตรูพืชและสัตว์  พันธ์พืช  ปุ๋ย 
 ๙  วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  เชํน  ปูายไวนิวส์   
 ๑๐ วัสดุเครื่องแตํงกาย  เชํน  ชุดคนงาน   
 ๑๑ วัสดุกีฬา  เชํน  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาขํายวอลเลย์บอล  
 ๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ เชํน แผํน CD  ไวแลต   
 ๑๓ วัสดุการศึกษา  เชํน  ของเลํนเด็ก  เครื่องเลํนพลาสติก  สื่อการศึกษา  
  ๑๔ วัสดุเครื่องดับเพลิง  เชํน ถังดับเพลิง  
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  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกลําว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่
ใช๎แล๎วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุของ องค์การบริหารสํวนต าบล มีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู๎รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจํายวัสดุ  สามารถตรวจสอบการเบิกจํายได๎  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและ
ถูกต๎อง  ไมํปรากฏกวํามีวัสดุหายไปโดยไมํมีผู๎รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได๎น าไปใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่     
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ส่วนที่  7 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท๎องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  
เนื่องจากใน เขตองค์การบริหารสํวนต าบล นั้นมีหมูํบ๎านที่บางสํวน อยูํใกล๎เขตเทศบาล และเขต อปท.ข๎างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล๎อมภายใต๎สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกวําระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลกระทบตํอท๎องถิ่น  
เชํน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล๎อม  วิเคราะห์เพื่อให๎เกิดการบูรณาการ 
(integration) รํวมกันกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หนํวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต๎องด าเนินการและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยูํใกล๎พื้นที่  เชํน  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
เป็นต๎น 
 (2)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(๒)  มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนํวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   เชํน ไปรษณีย์ 
  (๔)  ได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เชํน  โครงการละ ๕  ล๎าน   
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท๎องถิ่น   
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยูํไกลจากจังหวัด  ท าให๎ใช๎เวลานานในการติดตํอกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอยํางยังเข๎าไมํถึง  เชํน  การท าบัตรผู๎พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหวําง   องค์การบริหารสํวนต าบล หินเหล็กไฟกับเทศบาล
ต าบลหนองพลับ  เชํน คลองสํงน้ า  ถนน  ยังไมํสามารถด าเนินการได๎เป็นต๎น 

 (๔)  เนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นเส๎นทางผํานเข๎าสูํตัว อ าเภอท าให๎มีการจาร
ผํานไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
    
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอํอนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได๎  ซึ่งการ 
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ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให๎มีการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน  โดยคณะกรรมการได๎ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอํอน  โอกาส  ข๎อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนาท๎องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน 

                   (3)  ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม   ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ สับปะรด  อ๎อย 
ฯลฯ 

(4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6  แหํง  สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ 
(5)  มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลกับสํวนราชการในพ้ืนที่ 
(6)  มีความสงบไมํคํอยจะมีปัญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
(7)  ผู๎น าหมูํบ๎านให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
(8)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให๎มีน้ าใช๎อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(9)  องค์การบริหารสํวนต าบลหินเหล็กไฟ   มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
(๑0)  มีวัด   7  แหํง    
(๑1)  องค์การบริหารสํวนต าบล มีระบบเสียงไร๎สายประชาสัมพันธ์  ให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูล

ขําวสาร 
(๑2)  หมูํบ๎านในเขตต าบลมีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนในชุมชนได๎รับทราบข๎อมูล

ขําวสาร 
(๑3)  มีกองทุนในหมูํบ๎าน   
(๑4)  มีกลุํมอาชีพแมํบ๎าน  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุํมสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 
(2)  ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือด าเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํมอาชีพ

อยํางเข๎มแข็ง 
(3)  ขาดแหลํงเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ   
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับแรงงานวํางงานนอกฤดูกาล 
(5)  มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  มีโรงงานในพ้ืนที่น๎อย  
(6)  ไมํมีตลาดสด 
(7)  ที่ดินมีราคาสูงถ๎าจะพัฒนาในด๎านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก
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ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ชํวงฤดูแล๎งน้ าลดลงและมีปริมาณน๎อยไมํเพียงพอ 
(๒)  องค์การบริหารสํวนต าบลมีล าห๎วยไหลผํานเพียงสายเดี่ยวและตื้นเขิน   
(๓) องค์การบริหารสํวนต าบลไมํมีที่กักเก็บน้ า 
อุปสรรค 

          (1)  องค์การบริหารสํวนต าบลมีงบประมาณไมํเพียงพอในการสูบน้ า   
(2)  องค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํสามารถเพ่ิมแหลํงกักเก็บน้ าได๎    

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให๎ประหยัดน้ า 
 

  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารสํวนต าบลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว๎ในข๎อบัญญัติได๎ ไมํถึงร๎อยละ  60 ของแผนพัฒนาสามปี   
๒)  องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว๎ในข๎อบัญญัติได๎ร๎อยละ  54.39 ไมํถึง 
ร๎อยละ 60 ของแผนพัฒนาสามปี  

 อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารสํวนต าบลมีปัญหา ความต๎องการที่จะต๎องด าเนินการอยูํเป็นจ านวนมาก   
๒)  องค์การบริหารสํวนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     
๒)  เห็นควรเรํงรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว๎ในข๎อบัญญัติให๎ได๎มากวําร๎อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปี   
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ส่วนที่  8 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รอบเดือนเมษายน 2560 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559-มีนาคม 2560 

 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖6)  และ 

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได๎ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบํงชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได๎  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบ
ทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสํวนที่  ๓  หน๎า  24) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสํวนที่  ๔  หน๎า  32) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได๎ดังนี้  
(๑)  ตัวบํงชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได๎  4  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสํวนที่ ๓  หน๎า  25) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได๎  

90  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูสํวนที่  ๔  หน๎า 27) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (รายละเอียดดูสํวนที่  ๔  หน๎า  36 )  โดยสรุปได๎ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   432  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได๎     จ านวน  101  โครงการ    
     คิดเป็นร๎อย 23.37       
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได๎ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบํงชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได๎  4  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบ
ทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสํวนที่  ๓  หน๎า  26) 

 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได๎ดังนี้  

(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล๎องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได๎  90 คะแนน (รายละเอียดดูสํวนที่ ๔ หน๎า 27   ) 

 (๒)  ตัวบํงชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได๎  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูสํวนที่ ๓  หน๎า  ๓๘) 
 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 

(๑)  แบบที่  ๓/๑   :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  (รายละเอียดดูสํวนที่  ๔  หน๎า  36)  โดยสรุปได๎ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน     จ านวน   432 โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในข๎อบัญญัติ  จ านวน   ๒๓๕  โครงการ 

     คิดเป็นร๎อยละ  54.39  ของแผนพัฒนาสามปี 
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  (๒)  ตัวบํงชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไมํได๎คะแนน (รายละเอียดดูสํวนที่ ๓ หน๎า  28)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด๎วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี  ๒๕๖๐  
 (ระหวํางเดือนตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 ) (รายละเอียดดูสํวนที่  ๕  หน๎า  28)   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   432  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได๎     จ านวน   101  โครงการ    
     คิดเป็นร๎อยละ  ๒3.3๗  ของแผนพัฒนาสามปี 
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  
     ๓.๑  ตัวบํงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได๎  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไมํมีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูสํวนที่  ๓  หน๎า  28)     
 
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  ๒๒  รายการ  

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมํสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ  และมีอายุตั้งแตํ ๕ ปีขึ้นไป  
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหนํายได๎ตามระเบียบพัสดุ  
 ๔.๔  วัสดุได๎ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช๎งานและมีการควบคุมการเบิกจํายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต๎อง   
๔.๖  ไมํปรากฏกวํามีวัสดุหายไปโดยไมํมีผู๎รับผิดชอบ  

 
๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

องค์การบริหารสํวนต าบล มีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูํใกล๎พ้ืนที่  
ประชาชนสามารถติดตํอได๎สะดวก  มีเส๎นทางคมนาคมสะดวก   มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนํวยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   แตํยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอก  คืออยูํไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอยํางยังเข๎าไมํ
ถึง  ท าให๎ไมํได๎รับความสะดวกในการติดตํอกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไมํสามารถด าเนินการได๎  
การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให๎เกิดอุบัติเหตุบํอยครั้ง 

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารสํวนต าบล มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู๎น าชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความ

รํวมมือ ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไมํมีมลพิษ แตํก็มีจุดอํอน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุํมสาวอพยพ
ไปหางานท าในเมือง  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร ข๎าวของราคาแพง  ขาดแหลํงเก็บกักน้ าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ   

  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
โครงการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในต าบลหินเหล็กไฟ 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 
 
 

โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในต าบลหินเหล็กไฟ 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 
 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ด๎านสํงเสริมสุขภาพและการสํงเสริมอาชีพส าหรับผู๎สูงอายุ 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 
 
 
 

โครงการท าบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจ าปี 2560 วันที่ 20 มกราคม 2560 

 

 
 
 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความส าคัญทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและประชาชน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในพ้ืนที ่
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 

 

 
 

 
โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอี่ยม หมูํ ๗ บ๎านหนองเหียง  

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 
 

 
 
 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจํมใสพัฒนา หมูํ ๗ บ๎านหนองเหียง 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 
 

 
 

 

งานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข.๑0๔๙  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

แยกทางหลวงหมายเลข ๔ – วัดนิโครธาราม หมูํท่ี ๑ 

 

 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑0 (ราษฎร) หมู่ที่ ๕ 
 

 

 
 
 

 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมํู 11 บ๎านตอเกตุ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา2 หมํู 1๓ บ๎านโชคพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปรมปรีดิ์ หมูํ ๑ บ๎านหนองขอน 

 

 
 

 
 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ราษฎร หมูํ 5 บ๎านหนองคร๎า 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองใบ หมูํ ๑๔ บ๎านหนองสมอ 
 

 
 

 
 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายคราม หมูํ 16 บ๎านหนองตาแววพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 

 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโบสถ์ เชื่อม สามพันนาม หมํู ๒ บ๎านวังโบสถ์ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหญ๎าคา หมูํ 3 บ๎านหนองนกน๎อย 
 

 

 
 

 
โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย สันติสุข หมูํ ๑๐ บ๎านหนองขอนใต๎ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเสือด า-หนองคร๎า หมูํ 8 บ๎านหนองเสือด า 
 

 
 

 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทอง หมํู 1 บ๎านหนองขอน 
 

 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ศาลาโบราณ  หมํู ๙  บ๎านขอนทอง 
 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๓ (ตํอจากโครงการเดิม)  หมํู ๑๑  บ๎านตอเกตุ 
 

 
 

 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย แจํมใสพัฒนา (ตํอจากโครงการเดิมปี ๖๐) หมํู ๗ 
   บ๎านหนองเหียง 
 

 

  
 
   

 
โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมสุข หมูํ 6 บ๎านหนองซอ 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมพลัง ๒ หมํู ๖ บ๎านหนองซอ 
 

 
 

 
โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เจริญ หมํู ๑๕  บ๎านหนองขอนเหนือ 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เลียบห๎วยสามพันนาม หมูํ ๑๒ บ๎านสามพันนาม 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 

 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทปัน หมูํ ๗ บ๎านหนองเหียง 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
 

 
 
 

โครงการงานกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญธรรม หมูํ ๗ บ๎านหนองเหียง 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 

 
 

 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

๒.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

( ตุลาคม ๒๕๕๙-มีนาคม ๒๕๖๐ ) 

 

 
๓.  รูปภาพผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

 
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
 


