
~ ๒๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 

 
  

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลห้วยหินได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เปนเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนให         
ขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  4๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (1)  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (10  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (10  คะแนน)    
(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การด าเนินโครงการ (10  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (10  คะแนน) 
 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  4๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  4๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า   ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คะแนนเต็ม   10    
คะแนนที่ได้   10   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

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

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  10  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  8  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   10    
คะแนนที่ได้   8   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน 8 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(5 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวดั (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 



~ ๒๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ตัวบ่งชี้ท่ี  3  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  10  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  8  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  6  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 404 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

93 23.01 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

93 100 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 

125 30.94 6 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  10  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  7  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   10    
คะแนนที่ได้   10   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
 

0 ไม่มีผลกระทบ 10 

 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 10 10 
2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 10 8 
3 การด าเนินโครงการ 10 8 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 10 10 

รวมคะแนน 40 36 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  36  คะแนน  ซ่ึงต่ ากว่า  40  คะแนน  คืออยู่
ในเกณฑ์พอใช้  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ 3  การด าเนินโครงการ  ได้  6  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  10  
คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลห้วยหินบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็น
ควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณหลัง  เทศบาลต าบลห้วยหินสามารถด าเนินการ
ได้เพียงร้อยละ  30.94  ท าให้เทศบาลต าบลห้วยหินจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาได้  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน  และอาจท าให้
ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
สูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 



~ ๒๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหิน  หมู่ที่ 1 325,000  

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4 283,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ถมดินยกพ้ืนทางเดิม) บ้านสวน 
หมู่ที่ 13 

456,000  

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์เงิน  หมู่ที่ 6 287,000  

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 7 384,000  

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน  
บ้านไผ่สมบูรณ์  หมู่ที่ 9 

278,000  

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกล่าม  หมู่ที่  10 286,000  

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน  
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 8 

216,000  

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ศรี  หมู่ที่  17 268,000  

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศิลาทอง  หมู่ที่ 12 322,000  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า บ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 2 

498,000  

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 15 305,000  

13 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน 

100,000  

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว้าพัฒนา  หมู่ที่ 18 258,000  

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 3 ไป                   
บ้านประชาสรรค์  หมู่ที่ 16 

347,000  

16 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphalitic Concrete บ้านหนองเพชร   
หมู่ที่ 5 ไป บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 

956,000  

17 โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนงิ้วเป็นอาคารที่ท า
การกองช่าง 

435,000  

18 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านสวน หมู่ที่ 13 

1,004,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

19 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 

2,466,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

20 โครงการก่อสร้างผิวทาง Asphalitic Concrete บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 
ไป บ้านใหม่กระสัง หมู่ที่ 6 

9,938,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

 
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 



~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณ หมายเหตุ 
21 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 8 ไป 

บ้านไผ่สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 
500,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านร่อนทอง ม.14 ไป บ้านโคกล่าม  
หมู่ที่ 10 

470,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนส าราญ  หมู่ที่ 8 336,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

24 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 3 ไป 
บ้านโนนส าราญหมู่ที่ 8 

481,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 7  393,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

26 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 

430,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

27 โครงการปรับปรุงระบบประปาสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์ บ้านหนองเพชร 
หมู่ที่ 5 

327,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง ม. 4 500,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด บ้านโพธิ์เงิน  
ม. 6 

105,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด บ้านโพธิ์เงิน 
ม. 6 

137,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด บ้านโนนงิ้ว  
ม. 7 

416,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันตกบ้านเชื่อม
ถนนสายโนนงิ้ว – บ้านห้วยหนิ    บ้านศิลาทอง ม. 12 

735,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มน้อย บ้านสวน  
ม. 13 

298,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านร่อนทอง ม. 14 100,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัน บ้านไผ่สมบูรณ์  
ม. 9 

80,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี ม. 17 298,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

37 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายหนองถนนหัก ม.2 – เชื่อมบ้านห้วยหิน ม.1) 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2 

280,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

38 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายโนนหนองเพชร) บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5 

163,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

 
 
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณ หมายเหตุ 
39 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายซอยแยกตรง

ข้ามปั้มน้ ามัน – หนองหญ้าข้าวนก)บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๓ 
500,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

40 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายหมู่ 8 – สระน้ าไผ่สมบูรณ์) บ้านโนนส าราญ  
หมู่ที่ 8 

182,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

41 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (รอบสระไผ่สมบูรณ์) บ้านไผ่สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 

248,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

42 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (เลียบล าห้วยประชาสรรค์ – บ้านร่อนทอง) บ้าน
ประชาสรรค์ หมู่ที่ 16 

346,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

43 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (ซอยโรงสี – ล าห้วย) บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 

191,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

44 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (ซอยข้างวัดโคกล่าม) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 

182,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

45 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (ซอยทางโค้งคุ้มหนองโน) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 10 

52,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

46 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายเลียบล าห้วย  ม.11 – ม.18) บ้านโพธิพั์ฒนา หมู่
ที่ 11 

365,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

47 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (ซอยสวนครูตุ้ง) บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 

162,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

48 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายเลียบล าห้วยประชาสรรค์) บ้านประชาสรรค์  
หมู่ที่ 16 

369,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

49 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายซอย นม.3040 – บ้านใหม่พัฒนา) บ้านใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 15 

219,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

50 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายซอยข้างบ้าน ผอ.เสริม) บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5 

463,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

51 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายโนนหนองเพชร) บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5 

163,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

 
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณ หมายเหตุ 
52 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน

ต าบลห้วยหิน (สายเข้าไปบ่อขยะ) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๗ 
391,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

53 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายรอบสระน้ า  บ้านโนนงิ้ว) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๗ 

135,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

54 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (สายตะวันออกหมู่บ้าน – โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง) บ้าน
โพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 

155,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

55 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน
ต าบลห้วยหิน (หนองชลประทาน) บ้านสวน หมู่ที่ 13 

150,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

56 โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลต าบลห้วยหิน 499,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

57 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าส านักงานเทศบาลหลังเก่า 
(อาคารป้องกัน) 

153,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 9 

324,000 จ่ายทุนส ารองเงินสะสม 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ไป  
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 

3,931,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ไป 
บ้านไผ่สมบูรณ์  
หมู่ที่ 9 

6,724,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

รวม    41,365,000-. บาท     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณ หมายเหตุ 
1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,778,200  
2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 5,587,200  
3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000  
4 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 136,000  
5 โครงการชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะและลูกน้ ายุงลาย 30,000  
6 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 20,000  
7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 380,000  
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 90,000  
9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 387,000  

รวม  19,558,400 -. บาท  
 

 
รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   

ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 สนับสนุนอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,726,496  
2 สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,314,000  
3 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง) 20,000  
4 อุดหนุนโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  (ตามโครงการเยาวชนห้วยหินปลอดยาเสพ

ติด) 
30,000  

5 อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยหิน (ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) 30,000  
6 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองหงส์ (ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอล

ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) 
10,000  

7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองหงส์ (ตามโครงการจัดงานประเพณีและ
งานรัฐพิธี) 

25,000  

8 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์) 

10,000  

 
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 



~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

9 โครงการอุดหนุนวัดบ้านโนนงิ้ว (ตามโตรงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน) 60,000  
10 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 15,000  
11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหนองหงส์ (ตามโครงการมหกรรมวันหอมแดง

แข่งเรือยาวอ าเภอหนองหงส์) 
50,000  

12 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางสระมะค่าวิทยา  (ตามโครงการพัฒนาศิลปะ
พ้ืนบ้าน วงโปงลาง) 

40,000  

รวม  5,300,496 -. บาท  
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3,875  

รวม   3,875-. บาท  
     ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 30,000  
2 โครงการอบรมอาสาสมัครรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000  

รวม  50,000 -. บาท  
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านส่งเสริมการเกษตร 
 

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการขุดล าห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 310,000 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ 

2 โครงการขุดลอกสระน้ า บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ที่ 18 474,000 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ 

3 โครงการขุดลอกสระน้ า บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5 185,000 อยู่ในระหวา่งด าเนินการ 

4 โครงการขุดลอกล าห้วย บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 17 1,221,000  

รวม  2,190,000 -.   บาท  
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 จัดหาวัสดุ- ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน    แยกเป็น 
1) ค่าวัสดุส านักงาน 
2) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
5) ค่าวัสดุก่อสร้าง 
6) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
7) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
8) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
9) ค่าวัสดุการเกษตร 
10) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
11) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
12) ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 

1,267,720 
111,880 

70,00 
500,000 
150,000 
60,000 
70,000 

100,000 
145,840 
20,000 
30,000 
60,000 
20,000 

ทุกส่วนราชการ 

2 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  (ก.บ.ท.) 505,443  
3 โครงการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 108,000  
4 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณและอิเล็กทรอนิกส์ 10,000  
5 โครงการจ้างเหมาบริการเช่าพ้ืนที่และจัดท าเว็บไซต์ของเทศบาล

ต าบลห้วยหิน 
20,000  

6 โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000  

7 โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้บริการนอกเวลาท างานหรือในเวลากลางวันของวันท าการ 

- ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 173,464  
9 เงินสมทบ/เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

(ส.ท.ท.) 
45,000  

10 โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการจัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัยทาง
ท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

30,000  

11 โครงการรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้ในกรณีที่จ าเป็น/ฉุกเฉิน 366,657  
12 โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติหน้าที่บริการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000  
13 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 100,000  
14 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 30,000  

 
 

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   
ในการเบิก – จ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 



~ ๓๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ล าดับที่ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  พ.ศ. 2564 งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

15 ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 30,000  
16 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 330,000  
17 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมในการจัดซื้อจัดจ้าง 508,000  
18 โครงการจ้างเหมาแรงงานภาคประชาชน 2,700,000  
19 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 20,000  
20 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 66,000  
21 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน 273,400  
22 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4,800  
23 โครงการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติหน้าที่บริการแพทย์ฉุกเฉิน 500,000  
24 โครงการพฒันาศักยภาพระบบบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 100,000  
25 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 30,000  
26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการ

ด้านงานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลห้วยหิน 
75,115  

27 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 122,200  
28 ค่าจัดซื้อโต๊ะกลาง โซฟารับแขก 5,800  
29 ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก 15,600  
30 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง 3,500  
31 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร 26,800  
32 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร 11,000  
33 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 40,000  
34 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
970,000  

35 โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

10,000  

36 โครงการพัฒนาองค์กร (OD) ของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและผู้สังเกตการณ์ 

80,000  

37 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและมีส่วนได้เสียในการเสีย
ภาษ ี

25,000  

รวม   9,118,499-.   บาท  
รวมทั้งหมด  77,586,270-.   บาท  

 
 
 
 
 

 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 



~ ๓๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยหิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง ..............................................  
 

สังกัด : ส านัก/กอง ........................................................ ........................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในชอ่งที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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


