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 ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลบางหนิ 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

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

   

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   หมวด  ๖  ข้อ ๒๙ (๓)   กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีอํานาจหน้าที่ในการรายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบางหินจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางหิน  ในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๒  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
                                                                          
      (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 



ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 หมวด 6 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา         
เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าว
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการ กําหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการ 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือนําเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  ประกอบด้วย 
 1. นายพิพัฒน์   เพชรอาวุธ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  ประธานกรรมการ 
 2. นายชุมพล  ชูเรือง         สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  กรรมการ 
 3. นายศิวพงษ์  อาจหาญ         สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  กรรมการ 
 4. นายไชยา  ฐานะจิตร ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
 5. นายสุชาติ  ช่วยนาสังข์ ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  กรรมการ 
 6. หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าชาคลี       ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
 7. ผู้อํานวยการ รพ.สต.ตะเคียนงาม     ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
 8. นางศุภราภรณ์  จันสีไหม ผู้อํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
 9. นางจินตนา  นวลศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 10. นายจําลอง  สงัข์สี ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 11. นายกมล  อุ่นอบ หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.  กรรมการ/เลขานุการ 
 12. นายสรายุทธ์  ยอดเสน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการดังกล่าวให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



ส่วนท่ี 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 
  
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางหินที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับ
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจัดทําเป็นรายงายการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จ
ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 น้ี  จึงเป็นการสรุป  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี         
(พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหินได้กําหนดไว้ 
และได้นํามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ต่อไป 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 "บางหินน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
กว้างไกล  ใส่ใจบริการประชาชน  รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งเเวดล้อม " 
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน   
 ตามมาตรา  67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไข  
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546 
 -   จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
 -  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกําจัดขยะ   
       มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
 - คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 
       ตามจําเป็นและสมควร 
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 นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาม  มาตรา  
68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5  พ.ศ. 
2546  ดังต่อไปน้ี 
 -   ให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 -   ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 -   ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
 -   ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ 
 -   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
 -   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 -   บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 -   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะของแผ่นดิน 
 -   การหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 -   ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
 -   กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 -   การท่องเที่ยว 
 -   การผังเมือง 
  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน สะพาน  ทางเท้า  ช่องทางระบายนํ้า  และท่าเทียบเรือ 
  1.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 
  1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง 
  1.4 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร 
  1.5 พัฒนาด้านแหล่งนํ้า 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  2.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน      
  3.2 เพ่ิมขีดความสามารถในการศึกษาหาความรู้ 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
  4.2 งานติดตามและเฝ้าระวัง 
  4.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชน 
   แนวทางการพัฒนา 
   5.1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
   5.3 ด้านนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 
   5.4 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.5 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   แนวทางการพัฒนา  
  6.1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

 7. ยุทธศาสตร์การบริหารการเมืองการปกครอง 
          แนวทางการพัฒนา 
  7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
  7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานประจําปี 2558 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี  
2558  โดยเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร
การรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร  และนํามาสรุปเป็นภาพรวมของการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  แบบ  ดังน้ี 
 

แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ✓  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

ส่วนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล ✓  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน ✓  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

✓  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  

13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ ✓  

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางหนิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ส่วนที่  1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2558 ปีที่ 2 พ.ศ. 2559 ปีที่ 3 พ.ศ. 2560 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

27 23,410,000 25 22,550,000 26 23,050,000 78 69,010,000 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 680,000 8 680,000 9 780,000 25 2,140,000 

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

14 3,935,000 14 3,935,000 14 3,935,000 42 11,805,000 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

8 150,000 9 1,150,000 11 3,200,000 28 4,500,000 

 
 
 

5. ด้านบริการชุมชน 
 
 
 
 

44 7,975,000 42 5,475,000 47 11,375,000 133 24,825,000 

6. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

10 605,000 10 605,000 10 605,000 30 1,815,000 

7. การบริหารการเมือง
การปกครอง 

14 8,525,000 11 525,000 11 525,000 36 9,575,000 

รวม 125 45,280,000 122 34,920,000 130 43,470,000 372 123,670,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ปี 2558 

27

8

14

8

44

10
14

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

โค
รง
สร้
าง
พื้น
ฐา
น

เศร
ษฐ
กจิ

กา
รศ
กึษ
า

สิ่ง
แว
ดล
้อม

บร
กิา
รช
ุมช
น

สา
ธา
รณ

สุข

กา
รบ
ริห
าร

 กา
รเมื

อง
 กา

รป
กค
รอ
ง



  7  

 

           โครงการท่ีปรากฏในแผน
           โครงการท่ีปฏิบติัได้จริง 
 

           โครงการท่ีปรากฏในแผน 
           โครงการท่ีปฏิบติัได้จริง 
 

  2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2558  

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการทั้งหมด

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 16.00 - - 7 5.60 27 21.60 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2.40 - - 5 4.00 8 6.40 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 12 9.60 - - 2 1.60 14 11.20 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 0.80 - - 7 5.60 8 6.40 
5. ด้านบริการชุมชน 37 29.60 - - 7 5.60 44 35.20 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 8.00 - - 0 1.60 10 8.00 
7. การบริหารการเมืองการปกครอง 6 4.80 - - 8 6.40 14 11.20 

รวม 89 71.20 - - 36 28.80 125 100.00 
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3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2558 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม 

รายจ่ายค้างจ่าย 
ตามข้อบัญญัติ ปี 2557 

รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6,689,114.55 37.00 3,259,500.00 18.03 - - 9,948,614.55 55.03 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 254,918.00 1.41 - - - - 254,918.00 1.41 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 3,124,101.00 17.27 - - - - 3,124,101.00 17.27 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 11,980 0.07 - - - - 11,980 0.07 
5. ด้านบริการชุมชน 4,322,586.80 23.91 - - - - 4,322,586.80 23.91 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 140,761.00 0.78 - - - - 140761.00 0.78 
7. การบริหารการเมืองการปกครอง 276,661.00 1.53 - - - - 276,661.00 1.53 

รวม 14,820,122.35 81.97 3,259,500.00 18.03 - - 18,079,622.35 100 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการเบกิจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
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ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์  
            และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
4.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ประจําปี  2558 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจา่ยไป 

1. อาหารกลางวัน 
2. อาหารเสริม(นม) 
3. การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

 
 
 

 
 

 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2,225,800.00 
972,755.00 
40,854.00 

2,223,043.20 
940,449.20 
37,500.00 

รวม 3,239,409 3,200,992.40  
 

5.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี  2558 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจา่ยไป 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3. สื่อการเรียนการสอน 
4. สนับสนุนบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด  
5. ซ่อมแซมถนน Cape Seal 
6. อุดหนุนตามแผนพัฒนาถนน คสล. 

 
 

 

 
 

- 
 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 

3,544,800.00 
458,400.00 
115,600.00 
35,000.00 

1,995,000.00 
1,037,501.00 

3,364,800.00 
351,600.00 
115,600.00 

- 
1,995,000.00 
1,030,000.00 

รวม 7,186,301.00 6,857,000.00  
 

ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ระยะเวลาในการดําเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่ได้วางไว้ 
 2. จํานวนโครงการที่ต้ังไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดทําให้ 
  ร้อยละของความสําเร็จตามแผนน้อย 
      3. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลทําให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของ 
  รัฐบาล  ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาในด้านอ่ืนลดลง 
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           โครงการท่ีปรากฏในแผน 
           โครงการท่ีปฏิบติัได้จริง 
 

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

1.  ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
3.1  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 20 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 3 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 14 12 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 8 1 
5. ด้านบริการชุมชน 44 37 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 10 
7. การบริหาร การเมือง การปกครอง 14 6 
รวม 125 89 

สรุป  ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -
2560)  องค์การบริหารส่วนตําบลบางหินได้บรรจุโครงการไว้ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน จํานวน  125
โครงการ  และสามารถดําเนินโครงการตามแผนได้ จํานวน  89  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  71.20   ของ
โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็กซอยสวนปาล์มทักษิณ ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   235,000  บาท

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็กซอยแหลมแป๋ง ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   415,000  บาท

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมสายหน่วยพิทักษ์ ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

ถนนสายหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม ป่าตะเคียนงาม ขนาดกว้าง 2.10 เมตร คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

ยาว 6 เมตร จํานวน 2 ช่อง เกษตร

งบประมาณ   442,000  บาท

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยฐานะจิตร - สระนํ้าจุฬายาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

ภรณ์ หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   393,000  บาท

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยคึกฤทธ์ิ ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   508,000  บาท

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยคลองทราย ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   800,000  บาท

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

งาม หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   280,000  บาท

   



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยยิ่งเจริญ ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   356,000  บาท

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์มทักษิณ ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   181,000   บาท

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยเขาย่ัว ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   356,000  บาท

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยฝายน้ําล้นคลองทราย ยาว 428 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หมู่ 5 บ้านคลองทราย หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   1,030,000  บาท

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก ซอยป่าช้าแพรกซ้าย ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม หินกะสะข้างละ 0.50 เมตร  เกษตร

งบประมาณ   385,000  บาท

13 โครงการซ่อมแซมถนน Cape  Sael ซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

ยาว 2,486 เมตร คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

งบประมาณ   1,995,000  บาท เกษตร

          

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีต กว้าง 0.50 เมตรประชาชนได้รับความสะดวกในการ

เสริมเหล็ก หน้าตลาดนัด ลึกโดยเฉล่ีย 100 เมตร  ยาว 112 เมตร  คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการ

งบประมาณ   601,000  บาท เกษตร

15 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน ติดตั้งมอเตอร์  ปักเสาพาดสาย  ติดตั้งไฟฟ้า ประชาชนได้รับความสะดวกใน

อาคารอเนกประสงค์ (กรุโบว์) สว่างภายในอาคาร  ติดตั้งไฟรายทาง 1 จุด การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

งบประมาณ   29,300  บาท



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

16 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ระยะทาง 3,500 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เมตร  จํานวน 14 ครัวเรือน

งบประมาณ   1,662,314.55  บาท

17 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร ซ่อมแซมร้ือถอนกระเบื้องลอนคู่ แผ่นยิปซัม ประชาชนมีสถานท่ีในการดําเนิน  

อเนกประสงค์ แบบเรียบ ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี ติดตั้งประตูมว้กิจกรรม

งบประมาณ   123,500  บาท

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่าเรือคลองบางหิน ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย

ท่าเรือคลองบางหิน เปล่ียนจันทันไม้  เปล่ียนแปไม้  ติดเชิงชาย ในการสัญจรทางน้ํา

เปล่ียนวัสดุมุงหลังคา

งบประมาณ   31,000  บาท

19 โครงการขยายเขตระบบประปา ขยายเขตประปา สายถนนเพชรเกษมเก่า ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่างเพียงพอ

สายถนนเพชรเกษมเก่า ท่อขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5  ความยาว 570 เมตร

งบประมาณ   60,000  บาท

20 โครงการปรับระบบจ่ายน้ําประปา ปรับปรุงระบบจ่ายน้ําประปาบ้านคลองทราย ประชาชนมีน้ําประปาใช้อย่างเพียงพอ

บ้านคลองทราย ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ช้ัน 8.5  ความยาวท่อ

740 เมตร

งบประมาณ   65,000  บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1 อุดหนุนโครงการจัดงานอาบน้ําแร่ อุดหนุนโครงการจัดงานอาบน้ําแร่  แลระนอง ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด

แลระนอง ประจําปี พ.ศ.2558 ประจําปี พ.ศ.2558

งบประมาณ   35,000  บาท

2 โครงการจัดการแข่งขันเรือ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของตําบลบางหินให้ ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในตําบล

ประเพณีชิงรางวัล เป็นประเพณีท่ีรู้จักสืบไป

งบประมาณ   219,918  บาท

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมพ่อตาหมู่ 2  ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในตําบล

อนุรักษ์  เพ่ือส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1 โครงการหนังสือพิมพ์วารสาร จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวันให้กับหมู่บ้าน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ประจําหมู่บ้าน จํานวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ฉบับ/วัน

จํานวน 260 วัน

งบประมาณ   14,820  บาท

2 โครงการหนังสือพิมพ์วารสาร จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวันประจําสํานักงาน พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ประจําสํานักงาน วันละ 2 ฉบับ เป็นเวลา 1 ปี

งบประมาณ   2,964  บาท

3 โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล บริการระบบอินเตอร์เน็ตตําบลบางหินให้กับ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเครือข่าย

ประชาชนเพ่ือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง

ได้อย่างรวดเร็ว

งบประมาณ   11,000  บาท

4 โครงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.บางหิน หรือเผยแพร่ มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนิน

ทางวิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเพ่ือเป็นช่อง งานผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.

หรือจัดทําเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ ทางในการเผยแพร่การดําเนินงานสู่ บางหิน

สาธารณชน

งบประมาณ   19,375  บาท

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ประชาชนสามารถค้นคว้าหาความรู้

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลบางหิน ตําบลบางหิน เพ่ิมเติมได้มากขึ้น

งบประมาณ   14,998  บาท

6 โครงการวัสดุส่ือการเรียน ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดซ้ือวัสดุส่ือ เด็กได้มีกิจกรรมนันทนาการ ส่งเสริม

การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการเด็ก

งบประมาณ   115,600  บาท

7 โครงการจัดทําอาหารกลางวันของ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าจัดทําอาหารกลางวัน

ศพด. อบต.บางหิน ของ ศพด. อบต.บางหิน จํานวนเด็ก 
68 คน

คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 280 วัน

งบประมาณ   280,281.60  บาท



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

8 โครงการอุดหนุนการดําเนินงาน อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ 2 โรงเรียน  

อาหารกลางวัน โดยแบ่งเป็น

 - โรงเรียนบ้านบางหิน จํานวน 315 คนๆ  

ละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน 

เป็นเงิน  1,260,000 บาท

 - โรงเรียนบ้านชาคลี  จํานวน 153 คนๆ 

ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

เป็นเงิน 612,000 บาท

งบประมาณ   1,942,761.60  บาท

9 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 2 โรงเรียน  

(นม)ให้กับนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน  แบ่งเป็น

 - โรงเรียนบ้านบางหิน จํานวน 315 คนๆ ละ

7 บาท จํานวน 260 วัน 

เป็นเงิน  573,300 บาท

 - โรงเรียนบ้านชาคลี จํานวน 153 คน ๆ ละ

7 บาท จํานวน 260 วัน 

เป็นเงิน 274,460 บาท

  - ศพด. อบต.บางหิน จํานวน 68 คน ๆ ละ 

7 บาท จํานวน 280 วัน

เป็นเงิน 133,280 บาท

งบประมาณ   463,800.80  บาท

10 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร ปรับปรุงบริเวณลานหน้า ศพด. อบต.บางหิน สถานท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหิน ด้านหน้าอาคาร  ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ติดตั้งหลังคาคลุมบ่อทราย  ปรับปรุงทางเข้า

และประตูเปิด - ปิด ทางเข้า  ทาสีภายนอก

ภายในอาคาร  

งบประมาณ   258,500  บาท

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนา จัดกิจกรรมออกกําลังการเต้นฮูลาฮูป เด็กมีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

เด็กเล็ก ตลอดภาคเรียน

งบประมาณ   สปสช.

12 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กเล็ก เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ

พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ   สปสช. การดูแลรักษาสุขภาพฟัน



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1 โครงการสร้างจิตสํานึกในการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึก ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชนอย่าง

ขยะ ภายในเขต อบต.บางหิน ในการจัดการขยะฯ เป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทาง

งบประมาณ   11,980  บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริการชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1 โครงการจูงลูก จูงหลานเข้ามัสยิด สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงาม

 (วันอีฎิลฟิตรี) ทางศาสนาในวันอีฎิลฟิตรี มัสยิดนูรุดดีน ของศาสนาอิสลาม

หมู่ท่ี 2  บ้านบางหินและมัสยิดซีลาฮุดดีน

หมู่ท่ี 1 บ้านชาคลี

งบประมาณ   9,950  บาท

2 โครงการจูงลูก จูงหลานเข้ามัสยิด สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

 (วันอีฎิลอัฎฮา) ทางศาสนาในวันอีฎิลอัฎฮา มัสยิดนูรุดดีน ของศาสนาอิสลาม

หมู่ท่ี 2 บ้านบางหินและมัสยิดซีลาฮุดดีน

หมู่ท่ี 1 บ้านชาคลี

งบประมาณ   9,950  บาท

3 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุของ ส่งเสริมสถาบันบันครอบครัวให้มี

และวันครอบครัว ตําบลบางหิน ความเข้มแข็ง

งบประมาณ   59,456  บาท

4 โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี ส่งเสริม สืบสาน และร่วมงานรัฐพิธี

จัดงานรัฐพิธีของอําเภอกะเปอร์ ของอําเภอกะเปอร์

งบประมาณ   20,000  บาท

5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2558 เด็กได้ร่วมทํากิจกรรมนนัทนาการ

งบประมาณ   29,919.80  บาท เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน

 ในครอบครัว

6 โครงการจัดงานต้อนรับปีใหม่ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรปีใหม่ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

งบประมาณ   1,770  บาท ของไทยให้อยู่สืบไป
7 โครงการบัณฑิตน้อย จัดโครงการบัณฑิตน้อย ให้เด็กใน ศพด. ได้เห็นถึงผลสําเร็จ

ในการตั้งใจเรียนตลอดปีท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

8 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

วันเข้าพรรษา ของไทยให้อยู่สืบไป

งบประมาณ   10,000  บาท

9 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ

ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ อบต. บางหิน มีความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตําบลระดับ อําเภอ

อําเภอ งบประมาณ   10,000  บาท

10 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ ในพ้ืนท่ีชุมชน

และพระราชเสาวนีย์ของ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ

งบประมาณ   10,000  บาท

11 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตําบลบางหิน ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ในการเล้ียงชีพ

ผู้สูงอายุ จํานวน  427 คน (เดือนละ 283,600 บาท)

งบประมาณ   3,364,800  บาท

12 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตําบลบางหิน ให้ผู้พิการมีรายได้ในการเล้ียงชีพ

ผู้พิการ จํานวน 38 คน (เดือนละ 19,000 บาท)

งบประมาณ   351,600  บาท

13 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6 คน ๆ ละ ให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ในการเล้ียงชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ 500 บาท  (เดือนละ 3,000 บาท)

งบประมาณ   31,000  บาท

14 โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมีเครือข่ายในการดําเนิน กิจกรรม  สร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายให้ แข็งแรง

 ร่วมกัน  สมบูรณ์

15 โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ รวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาและยกย่องผู้สูงอายุสามารถนําภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ

งบประมาณ   พมจ. ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน

16 โครงการผู้สูงอายุอุ่นใจ ร่วมแรงร่วมใจ ผู้สูงอายุตําบลบางหินหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายให้ แข็งแรง

ใส่ใจดูแลสุขภาพ งบประมาณ   สปสช.  สมบูรณ์

17 โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้ม อบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับงานคุ้มครอง ประชาชนได้รับความรู้และสามารถ

ครอง ผู้บริโภค ผู้บริโภค นําไปปรับใช้เกี่ยวกับการบริโภค

งบประมาณ   สปสช.



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

18 โครงการพัฒนาการบริหารงาน ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ (ดําเนินการพร้อม แผ่นพับ วารสารฯลฯ

กับโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี) งบประมาณ  - 

19 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ อุดหนุนกองทุนสวัสดิการตําบลบางหิน กองทุนสวัสดิการมีการบริหาร

ตําบลบางหิน งบประมาณ   20,000  บาท จัดการอย่างต่อเนื่อง

20 โครงการบ้านหลังเรียน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบ้านหลังเรียน

งบประมาณ   85,786  บาท

21 โครงการ อย. น้อย คอยเตือนภัย ร่วม ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เด็กได้รับความรู้และสามารถ

ใส่ใจผู้บริโภค นําไปปรับใช้ในสถานศึกษา ชุมชน

และครอบครัว 

22 โครงการสวัสดิการคุ้มครองผู้ประสบภัย อบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับการคุ้มครอง สร้างเสริมความปลอดภัยในการ

จากรถ 100 % ผู้ประสบภัยจากรถ จราจร

งบประมาณ   คปภ.

23 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความ อบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับหลักปรัชญา ประชาชนได้รับความความเข้าใจ

เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ   10,000  บาท

24 โครงการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง

ศักยภาพเด็กและเยาวชนระดับตําบล การทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ห่างไกล 

ยาเสพติด

25 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง

ประเพณีต้านภัยยาเสพติดตําบล ตําบลบางหิน ประจําปี 2558 การเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

บางหิน งบประมาณ   102,510  บาท

26 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้าน จํานวน เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาท่ีเพียง

ประจําหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน และส่วนกลางท่ี อบต.บางหิน พอตามศักยภาพและความถนัด

งบประมาณ   80,000  บาท

27 โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผน ดําเนินโครงการประชาคมเพ่ือนําปัญหา ส่งเสริมการจัดการสุขภาพชุมชน

สุขภาพชุมชนโดยใช้แผนท่ีทางเดิน ความต้องการของประชาชนมาจัดทําแผน ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ สุขภาพชุมชน

28 โครงการคัดกรองสุขภาพในชุมชน ตรวจโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคและรักษา 

ส่งเสริมการออกกําลังการ ได้ทันท่วงทีประชาชนในชุมชนมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

29 โครงการปรับตนกําหนดตัว ลดเส่ียง ให้ความรู้กับกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง ลดความเส่ียงท่ีเกิดจากโรคและรักษา 

ลดโรคเร้ือรังตามวิถีชีวิตไทย ได้ทันท่วงทีประชาชนในชุมชนมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง

30 โครงการอาหารปลอดโรค ผู้บริโภค อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการอาหาร ประชาชนสามารถนําความรู้

ปลอดภัยใส่ใจงานคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจร้านค้า ร้านขายของชํา ฯลฯ ไปปรับใช้ในสถานศึกษา ชุมชน

ตรวจสารปนเปื้อนโลหะหนัก และครอบครัว 

31 โครงการคลีนิคฟุตบอล สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงงการเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง

ร่วมกับ ร.ร.บ้านบางหิน, สมาคมฟุตบอล การเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด

จ.ระนอง, สโมสรฟุตบอลระนองฯ

งบประมาณ   6,175  บาท

32 โครงการป้องกันและบรรเทา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สําหรับซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

สาธารณภัย ให้กับผู้ประสบภัย  จํานวน 4 ราย ในกรณีเร่งด่วน

งบประมาณ   3,805  บาท

33 โครงการบรรเทาความเดือดร้อน เป็นค่าดําเนินงานของการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดย

ของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน เป็นค่าฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและจัดซ้ือ เร่งด่วน 

เร่งด่วน วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตามรายการดังนี้

1. เส้ือช้อปอาสากู้ภัย 16 ตัว

2. เส้ือยืดแขนยาวสีส้ม 16 ตัว

3. เส้ือกันฝนสีส้ม 16 ตัว

4. รองเท้าบูท 16 คู่

5. ซองใส่บัตร 16 ซอง

งบประมาณ   38,790  บาท

34 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการดําเนินงานด้านการป้องกัน

ยาเสพติด เสพติดโดยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด ฯล รูปธรรมคือการมีส่วนร่วมของทุกภาค

งบประมาณ   6,145  บาท ส่วนในชุมชนส่วนในชุมชน 

35 โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัด  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยมีน้ํา

ปัญหาภัยแล้ง  ประจําปี  ๒๕๕๘ ส่งน้ําเพ่ืออุปโภคให้กับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบ เพ่ืออุปโภคอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง

ประปาในฤดูแล้ง

งบประมาณ   40,930  บาท



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

36 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการดําเนินงานด้านการป้องกัน

ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติดอย่างย่ังยืนศูนย์อํานวยการพลัง รูปธรรมคือการมีส่วนร่วมของ

อย่างย่ังยืน แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง ทุกภาคส่วนในชุมชน 

งบประมาณ   30,000  บาท

37 เดินรณรงค์เพ่ือการต่อต้าน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพิธีเปิด มีการดําเนินงานด้านการป้องกัน

ยาเสพติด การแข่งขันกีฬาประเพณีต้านภัยยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี

ประจําปี 2558 รูปธรรมคือการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1 โครงการป้องกันและระงับ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการป้องกัน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

โรคติดต่อ และระงับโรคติดต่อในพ้ืนท่ีตําบลบางหิน โรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ   4,826  บาท

2 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติใหม่, อุบัติซํ้า สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

ใหม่อุบัติซ้ํา(ไข้เลือดออก), เอดส์, ฉี่หนู,  เช่น ไข้เลือดออก, เอดส์, ฉี่หนู, วัณโรค,ชิคุนกุนยา โรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัณโรค

3 โครงการสนับสนุนการป้องกัน สนับสนุนงบประมาณการดําเนินการป้องกัน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

โรคพิษสุนัขบ้า
และระงบโรคพษสุนขบาในพนทตาบลบาง

หิน
โรคพิษสุนัขบ้าภายในตําบล

โดยจัดซ้ือวัคซีนและยาคุมกําเนิด

งบประมาณ   21,880  บาท

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในการ สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

แห่งชาติ (สปสช.) ดําเนินการโครงการกองทุนหลักประกัน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สุขภาพในระดับองค์การบริหารส่วนตําบล

สมทบร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุข

ท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ

งบประมาณ    76,555  บาท



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

5 โครงการสนับสนุนสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนางาน ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

มูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน  ของท้ัง 5 หมู่บ้าน  

หมู่บ้านละ 15,000 บาท

งบประมาณ    30,000  บาท

6 โครงการอบรมให้ความรู้และเดินรณรงค์อบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับโรคไข้เลือด สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ออก โรคไข้เลืดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขต อบต. บางหิน

7 โครงการให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และ อบรมให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับโรคเอดส์และ ประชาชนห่างไกลจากโรคเอดส์

เพศศึกษาในชุมชน เพศศึกษาในชุมชน

งบประมาณ   สปสช.

8 โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันตําบลบางหินมีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

และควบคุมโรคติดต่อและภัยพิบัติ และควบคุมโรคติดต่อและภัยพิบัติ โรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธรรมชาติ งบประมาณ   สปสช.

9 โครงการป้องกันโรคอีโบล่าและไข้ อบรมให้ความรู้ สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

หวัดใหญ่โคโลน่า กันโรค โรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก อบรมให้ความรู้และตรวจโรคกลุ่มเป้าหมาย สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา

และมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ 30 - โรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

60 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีเพ่ือรับฟัง ดําเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือนําปัญหให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บ

ปัญหาความต้องการของประชาชน ความต้องการของประชาชนมาจัดทํา ภาษี, รับฟังปัญหา, พบปะประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาและให้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

บริการจัดเก็บภาษี จํานวน 5 หมู่บ้าน

งบประมาณ   32,161  บาท

2 โครงการประเมินผลความพึงพอใจ ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ทราบถึงความพึงพอใจ ในการรับบริการ

ของประชาชนต่อการดําเนินงาน ต่อการดําเนินงานของ อบต.บางหิน ของประชาชน

ของ อบต.บางหิน งบประมาณ   20,000  บาท



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผลการพัฒนาในเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาในเชิงคุณภาพ

3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ โดยการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 

ประชาชนในการร่วมประชุมใน และให้ผู้บริการ, ส.อบต. เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ของประชาชน

กิจกรรมต่างๆ

4 โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ ประชาชนได้รับรู้ผลการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการดําเนินงานของ ต่างๆ ในการดําเนินงานของ อบต.บางหิน อย่างเปิดเผย อย่างท่ัวถึง

อบต.บางหิน งบประมาณ   -
5 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานให้

สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วน โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร กับผู้บริหาร, พนักงานและ ส.อบต.
ท้องถิ่น ท้องถิ่นหรือตามความร่วมมือกับกรม

6 โครงการบริหารจัดการภายใน จัดซ้ือ/จัดจ้างสินค้าหรือบริการเพ่ือเพ่ิม เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ

สํานักงาน อบต.บางหิน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ประชาชน

สํานักงาน ดังนี้

 - กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

 - เคร่ืองขยายเสียงสําหรับการประชุม

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน

จํานวน 2 เคร่ือง

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล

 - เคร่ือวพิมพ์ชนิดเลเซอร์

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 - โตะ๊ทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด

 - โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ   224,500  บาท


