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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.256) 

 

 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น  แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น   
แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล                             
หาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ  ๑ – ๓/๑  (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม      

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หาดขามมาจัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขาม  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดขามที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม     
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  : แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.  ชื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  
๒.  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน 

ส่วนที่ ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และเพ่ิมเติม/แก้ไข  

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ 2 พ.ศ. 25๖๒ ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕6๔ ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕6๕ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

 
งบประมาณ                                  

 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

42 53,168,700 37 91,939,000 41 135,043,800 35 86,404,000 42 100,007,700 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต  

63 28,912,150 61 30,958,600 75 31,901,900 79 31,902,700 79 31,902,700 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

10 480,000 11 600,000 9 445,000 9 445,000 9 445,000 

๔. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 575,000 9 530,000 9 410,000 9 235,000 9 235,000 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 

13 1,401,500 22 2,100,000 21 1,500,000 23 1,650,000 23 1,650,000 

รวม 136 84,537,350 140 126,127,600 155 169,300,700 155 120,636,700 162 134,005,400 
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๔. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ 2 พ.ศ. 25๖๒ ปีที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕6๔ ปีที่ 5 พ.ศ. ๒๕65 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

 
งบประมาณ                                  

 

จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

42 53,168,700 37 91,939,000 41 135,043,800 35 86,404,000 42 100,007,700 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

63 28,912,150 61 30,958,600 75 31,901,900 79 31,902,700 79 31,902,700 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

10 480,000 11 600,000 9 445,000 9 445,000 9 445,000 

๔. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 575,000 9 530,000 9 410,000 9 235,000 9 235,000 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 

13 1,401,500 22 2,100,000 21 1,500,000 23 1,650,000 23 1,650,000 

รวม 136 84,537,350 140 126,127,600 155 169,300,700 155 120,636,700 162 134,005,400 

 
อนึ่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างความโดดเด่นด้าน
การท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้าง
นวัตกรรมกระบวนการผลิตการแปรรูป และการตลาดเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ของจังหวัด และยกระดับศักยภาพด่าน
สิงขร สร้างการเติบโตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัด        
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๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563) 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวน                 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

9 21.95 8 19.51 20 48.78  -  - 4 9.76 41 100 

๒. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านสังคม
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

38 50.67 1 1.33 34 45.33  -  - 2 2.67 75 100 

๓. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจชุมชน 
และการท่องเท่ียว 

4 44.44  -  - 5 55.56  -  -  -  - 9 100 

๔. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 77.78  -  - 2 22.22  -  -  -  - 9 100 

๕. ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหารงาน 

11 52.38  -  - 
 

10 
 

47.22  -  - - - 21 100 

 
รวม 

 

 
69 

 
44.52  9 

 
5.81 

 
71 45.80 - - 6 3.87 155 100 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบล               
หาดขาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม มีการอนุมัติงบประมาณด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 155 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. มีการด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จ จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.52 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  
2. มีโครงการทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.81 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
3. มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
4. มีโครงการที่ยกเลิก จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
4. มีโครงการที่เพ่ิมเติม จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.87 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
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๖. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1,995,000 14.10  

 - 
 

 - 
1,995,000 

 
14.10 

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

11,910,171 84.20  

 - 
 

 - 
11,910,171 84.20 

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

34,100 0.24  
 - 

 
 - 

34,100 0.24 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 0 0  
 - 

 
 - 

 0 0 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารงาน 

205,736 1.44  

 - 
 

 - 
205,736 1.45 

 

รวม 
 

 

14,145,007 
 

๑๐๐.๐๐  -  - 
 

14,145,007 
 

๑๐๐.๐๐ 

 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

โครงการ 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่บน 

  
 

- - 
 

30,700 30,700 

2.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ปข.ถ.58-012 สายหุบแจง-วังเต็น 
หมู่ที่ 4 ต าบลหาดขาม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,300 เมตร หนา 0.05 เมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
อ าเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 -  
 

- 
 

9,890,000  - 

3.โครงการเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า 
แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้
งาน จ านวน 1 ล า 

 
 

- - 80,000 80,000 
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ส่วนที่ ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
 

การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

๑ แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
เป็นจ านวนมาก 

ให้ความรู้ ในการจัดท าแผน พัฒนา เพ่ือให้กอง/งาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการเสนอโครงการ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบรรจุโครงการ ให้
สอดคล้องกับสถานะทางการคลังขององค์กร 

๒ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความ
ล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง 

๓ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจ
เรื่องแผน จึงไม่เห็นความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ควรให้ความส าคัญและ กระตุ้นเตือนให้
ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์  ตัวชี้วัด  โครงการ /
กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์  ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

๔ งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอกับโครงการ ควรตรวจสอบการใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการก่อนและใช้
งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 

๕ ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง  

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ โดยค านึงถึง
ตัวชี้วัดที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัด
โครงการที่จัดขึ้น 

๖ การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน
อ่ืนล่าช้า 

ควรเร่งรัด และแจ้งต่อ หน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อย ทันที  เพ่ือให้  อบต.
สามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3   
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม   
๒  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน    เดือนตุลาคม 2563 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
     ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 41 18 43.90 
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

75 30 40.00 

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน 
และการท่องเที่ยว 

9 4 44.44 

๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9 6 66.67 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารงาน 

21 11 52.38 

รวม 155 69 44.52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2563 



       การติดตามการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

( เดือนตุลาคม  2562 – เดือนกันยายน 2563 ) มีผลการด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จจ านวน    56     โครงการ  
ใช้งบประมาณ         30,690,525     บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  
     ที ่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

    ตามข้อบัญญัต ิ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 0 50,000 

  สายซอยปุาปาล์ม  หมู่ที่ ๑ 1,450,000   ก่อหนี้ผูกพัน 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,417,000 1,402,000 15,000 

  สายซอยยายซิ้ม หมู่ที่ ๒       

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 630,000 0 33,000 

  คอนกรีตสายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3 597,000   ก่อหนี้ผูกพัน 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,440,000 1,425,000 15,000 

  สายหุบแจง-วังเต็น ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4       

5 โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ าสาย 586,000 578,000 8,000 

  โกรกกรือ 2 หมู่ที่ 5       

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย 230,000 0 5,000 

  เสือใหญ่ หมู่ที่ 6 225,000   ก่อหนี้ผูกพัน 

7 โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ าสายซอย 600,000 593,000 7,000 

  พุหินดาด หมู่ที่ 6       

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายซอย 221,000 0 4,000 

  ดอนกลางน้อย หมู่ที่ 6 217,000   ก่อหนี้ผูกพัน 

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,530,000 0 0 

  สายท้ายซอยด้านทิศใต้ หมู่ที่ 7     ก าลังด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโปร่งฟูา 1,351,000 0 0 

  หมู่ที่ 9 1,351,000   ก่อหนี้ผูกพัน 

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองขนาน 332,000 0 5,000 

  หมู่ที่ 10 327,000   ก่อหนี้ผูกพัน 
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12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 368,000 359,000 9,000 

  สายซอยกลางนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ ๑0       

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 700,000 0 21,000 

  สายซอยยายพา หมู่ที่ ๑๑ 679,000   ก่อหนี้ผูกพัน 

14 
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

1,646,000 0   

   1,646,000   ก่อหนี้ผูกพัน 

15 
โครงการฝังท่อระบายน้ าสายซอยอยู่เย็น  
หมู่ที่ 5 

70,000 70,000 0 

16 โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองกุยบุรี 26,000 26,000 0 

  หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 10       

17 โครงการขุดลอกสระน้ า ด้านทิศตะวันออก 299,000 299,000 0 

  (Otop) หมู่ที่ 7       

18 โครงการปรับปรุงศูนย์OTOP บ้านรวมไทย 507,000 502,600 4,400 

  หมู่ที่ 7       

  รวมจ านวน  18  คก. เบิกจ่าย 9 คก. 14,453,000 5,254,600 176,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง     
1 โครงการก่อสร้างห้องครัว ห้องน้ าศูนย์พัฒนา 785,000 0 0 

  เด็กเล็กบ้านไร่บน หมู่ที่ 2     ก่อหนี้ผูกพัน 

2 
โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับ 

180,000 198,900 1,100 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
3 โครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรมผู้น าเยาวชน  50,000 49,950 50 
  ต าบลหาดขาม       
4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 200,000 199,970 30 
5 โครงการคุณธรรมน าสังคมเป็นสุข 30,000 17,100 900 

6 
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

50,000 31,270 730 

7 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร 4,400,000 4,193,800 206,200 
  กลางวัน       
8 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์ 510,000 573,300 1,700 
  พัฒนาเด็กเล็ก       
9 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับอาหารเสริม(นม) 2,180,000  1,321,185.26           858,814.74  
  จ านวน 8 โรงเรียน และ จ านวน 4 ศูนย์       
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10 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

80,000 80,230 270 

  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
11 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 220,000 202,100 17,900 
  ในต าบลหาดขาม       

12 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการ 
ต่าง ๆ  

10,000 
6,000 4,000 

  ของภาครัฐ       
13 โครงการร่วมใจต้านภัยเอดส์ 20,000 19,100 900 
14 โครงการอบรมเทคนิคการใช้และบ ารุงรักษา 10,000 9,950 50 
  เครื่องพ่นหมอกควันต าบลหาดขาม       

15 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค 225,000 209,300 700 
  พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์        
  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัย       
  ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน       
  วรขัตติยราชนารี       

16 
โครงการส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

160,000 46,280 113,720 

  
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

  
    

  
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้อง 

  
    

  เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี       
  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี       

17 โครงการอบรมการปฐมพยาบาล 20,000 10,700 9,300 
  เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ        
  (CPR) อบต.หาดขาม       

18 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 20,000 13,400 600 
  คุณภาพชีวิตของผ้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อย       
  โอกาส       

19 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 20,000 500 3,500 
20 โครงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรและ 60,000 26,300 700 
  ผู้ปฎิบัติการงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง       
  ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์       

21 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20,000 2,300 17,700 
22 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลหาดขาม 150,000 148,346 654 
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23 โครงการงานแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000 2,140 2,860 
24 โครงการประเพณีวันลอยกระทง 30,000 29,800 200 
25 เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  250,000 249,525 475 
  อบต.หาดขาม (สปสช.)       

26 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 100,000 78,570 21,430 
  พิบัติต าบลหาดขาม       

27 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 3,148,800 2,900,800 248,000 
  ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน       
  ส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)       

28 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 222,000 204,000 18,000 
  แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับ       
  สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์)       

29 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ 13,759,200 13,305,800 453,400 
  ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ       
  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)       

30 เงินส ารองจ่ายค่าสาธารณภัยในต าบลหาดขาม 391,570 895,214 146,356 
  รวมจ านวน  30  คก. เบิกจ่าย 29 คก. 27,321,570 25,025,830 2,130,240 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมเกษตร เศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยว     
1 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 30,000 24,300 5,700 
2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลหาดขาม 100,000 14,900 100 

3 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
พระราชด าริ 

20,000 19,275 725 

  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ       
  พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี       
4 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ 20,000 19,200 800 
  รวมจ านวน  4  คก. เบิกจ่าย 4 คก. 170,000 77,675 7,325 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 50,000 18,900 1,100 
  และชุมชนต าบลหาดขาม       

2 
โครงการคลองสวยน้ าใสในพื้นที่ต าบลหาด
ขาม 

30,000 29,950 50 

3 โครงการบริหารจัดการน้ าเสียในชุมชนต าบล 20,000 20,000 0 
  หาดขาม       

4 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลหาดขาม 
 

40,000 27,195 805 
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5 โครงการท้องถิ่นปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ  10,000 400 9,600 
  "ท้องถิ่นสร้างปุา รักษ์น้ า"       
6 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่ 10,000 10,000 0 

  สีเขียว       
  รวมจ านวน  6  คก. เบิกจ่าย 6 คก. 160,000 106,445 11,555 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหารงาน       

1 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

400,000 73,440 326,560 

2 โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปูองกัน 70,000 5,950 550 
  ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)       
3 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 20,000 0 0 
4 โครงการจ้างประเมินความพึงพอใจ 20,000 20,000 0 
5 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 20,000 0 20,000 
  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน       
  ต าบลหาดขาม       
6 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูล 20,000 12,775 225 
  ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐       
7 โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 40,000 22,800 17,200 
  พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน       

8 
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 

50,000 16,320 6,680 

  พระเจ้าอยู่หัว 28  กรกฎาคม        

9 
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12  
สิงหาคม  

40,000 34,690 310 

10 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000 0 0 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ       
  พลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาต ิ       
  และวันพ่อแห่งชาติ       

11 โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราช 40,000 40,000 0 
  กุศลวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ       
  พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหา       
  ราชบรมนาถบพิตร 13  ตุลาคม       
  รวมจ านวน 11 คก. เบิกจ่าย 8 คก. 750,000 225,975 371,525 

  รวม 69 โครงการ เบิกจ่าย 56 โครงการ 42,854,570 30,690,525 2,697,045 
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1. โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ าสายพุหินดาด หมู่ที่ 6งบประมาณตั้งไว้ 600 ,000.-บาท ใช้ไป 593 ,000.-บาท
ด าเนินการวันที่ 4มีนาคม 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายซิ้ม หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 1 ,417 ,000.-บาท ใช้ไป  
1,402,000.-บาทด าเนินการวันที่ 4 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยปุาปาล์ม หมู่ที่ 1 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,500,000.-บาท  ใช้ไป   
1,450,000.-บาทด าเนินการวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการปีงบประมาณ 2563 
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
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4. โครงการซ่อมแซมคอสะพาน  ข้ามคลองกุยบุรี  หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 10งบประมาณท่ีตั้งไว้  26,000.-บาท  ใช้ไป  
26,000.-บาทด าเนินการวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

 
 
 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยขึ้นวัดหาดขาม หมู่ที่ 3 งบประมาณท่ีตั้งไว้  630,000.-บาท  
ใช้ไป 597,000.-บาทด าเนินการ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 

 
 
 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุบแจง-วังเต็นช่วงที่   1หมู่ที่ 4งบประมาณท่ีตั้งไว้ 1,440,000.-บาท  ใช้
ไป 1,425,000.-บาท ด าเนินการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 

7. โครงการก่อสร้างถนนหินแม่น้ า สายโกรกกรือ  ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 586,000.-บาท  ใช้ไป   
578,000.-บาทด าเนินการวันที่ 4 มีนาคม 2563 
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8. โครงการฝังท่อระบายน้ าสายซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 5งบประมาณท่ีตั้งไว้71,000.-บาท  ใช้ไป 70,000.-บาทด าเนินการวันที่ 
28 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายซอยด้านทิศใต้หมู่ที่ 7งบประมาณท่ีตั้งไว้ 2,538,000.-บาท   
ใช้ไป 2,530,000.-บาทด าเนินการวันที่ 12 มิถุนายน 2563 

 
 
 
10. โครงการขุดลอกสระน้ า  ด้านทิศตะวันออก  (OTOP) หมู่ที่ 7งบประมาณท่ีตั้งไว้ 300,000.-บาท  ใช้ไป 299,000.-
บาทด าเนินการวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

.  
 
 
11. โครงการปรับปรุงศูนย์ OTOP บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 507,000.-บาท ใช้ไป 502,600.-บาท
ด าเนินการวันที่ 4 มีนาคม 2563 
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12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางนาช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 งบประมาณท่ีตั้งไว้ 368,000.-บาท  ใช้
ไป 359,000.-บาทด าเนินการวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

 
 
 
13. โครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรมผู้น าเยาวชนต าบลหาดขาม งบประมาณ ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้ไป 49,950 บาท 
ด าเนินการวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้ไป 199,970 บาท ด าเนินการวันที่ 11 มกราคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ตั้งไว้ 220 ,000 บาท ใช้ไป 199,000 บาท ด าเนินการ
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๒ 

16. โครงการร่วมใจต้านภัยเอดส์ งบประมาณ ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้ไป 19,100 บาท ด าเนินการ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
17. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ตั้งไว้ 225,000 บาท ใช้ไป 199,700 บาท ด าเนินการ 
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. โครงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรและผู้ปฏิบัติการงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
งบประมาณ ตั้งไว้ 60,000 บาท ใช้ไป 26,300 บาท ด าเนินการวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
19. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลหาดขามงบประมาณ ตั้งไว้ 150,000 บาท ใช้ไป 148,346บาท ด าเนินการ 
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๓ 

20. โครงการประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณ ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้ไป 29,800 บาท ด าเนินการวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
21. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลหาดขาม งบประมาณ ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้ไป 14,900 บาท ด าเนินการ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ งบประมาณ ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้ไป 19,200 บาท ด าเนินการ 
วันที่ 3 มีนาคม 2563 
 
 
 
 

 
 
 
 
23. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ตั้งไว้ 400,000 บาท ใช้ไป 42,720 บาท ด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๔ 

24. โครงการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม งบประมาณ ตั้งไว้ 
20,000 บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณ ด าเนินการวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. โครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
งบประมาณ ตั้งไว้ 1,000 บาท ใช้ไป 1,000 บาท ด าเนินการวันที่ 23 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. โครงการงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ ตั้งไว้ 240 ,000 บาท ใช้ไป 13 ,266 บาท 
ด าเนินการวันที่ 13 ธันวาคม 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. โครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ตั้งไว้  
477,907  บาท ใช้ไป 477,907 บาท ด าเนินการวันที่ 16 มกราคม 2563  
 
 

 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๕ 

28. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 20,000 บาท ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการวันที่ 21 มกราคม 2563  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

29.โครงการจัดท าแผนที่ภาษี งบประมาณที่ตั้งไว้  400,000 บาท  ใช้ไป  73,440 บาท ด าเนินการวันที่  
 

     
 
30.โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ #กฎหมายมาตราฐานงานควบคุมอาคาร  
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 55,000 บาท  ใช้ไป 400 บาท ด าเนินการวันที่ 10  กันยายน  2563  

   
 
 
 
31.โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประจ าปี ๒๕๖๓ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 50,000 บาท  ใช้ไป 31,270 
บาท ด าเนินการวันที่ 11   กันยายน  2563  

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๖ 

32.โครงการคุณธรรมน าสังคมเป็นสุขประจ าปี ๒๕๖๓ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 30,000 บาท  ใช้ไป 17,100 บาท ด าเนินการ
วันที่ 21  สิงหาคม  2563  

 

 
 
 
 
 
 

 
33.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจ าปี ๒๕๖๓ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 20,000 บาท  ใช้ไป 2,140 บาท ด าเนินการ
วันที่ 3  กรกฎาคม  2563  
 

 

 
 
 
 
 

 
34.โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในต าบลหาดขาม  งบประมาณตั้งไว้ 220,000 บาท   
ใช้ไป 219,600 บาท  ด าเนินการวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
 
35.โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  งบประมาณตั้งไว้45,000 บาท   
ใช้ไป 45,000 บาท  ด าเนินการเดือนมีนาคม –  กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๗ 

36.โครงการอบรมเทคนิคการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันต าบลหาดขาม  งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท   
ใช้ไป 9,950 บาท  ด าเนินการวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

     
 
37.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนต าบลหาดขาม  งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท   
ใช้ไป 18,900 บาท  ด าเนินการวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
 
38.โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  งบประมาณตั้งไว้20,000 บาท   
ใช้ไป 10,700 บาท  ด าเนินการวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
39. โครงการท้องถิ่นปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างปุา รักษ์น้ า” งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท   
ใช้ไป 400 บาท  ด าเนินการวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๘ 

40.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลหาดขาม  งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท  ใช้ไป 27,200 บาท   
ด าเนินการวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
41.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามราชกุมารี  งบประมาณตั้งไว้20,000 บาท  ใช้ไป 19,400 บาท  ด าเนินการวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
42.โครงการคลองสวยน้ าใสในพื้นที่ต าบลหาดขาม  งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท  ใช้ไป 29,950 บาท   
ด าเนินการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
43. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท  
ใช้ไป 78,570 บาท  ด าเนินการ วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๕๙ 

44.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  

งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท  ใช้ไป 17,000 บาท  ด าเนินการ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 
 

45.โครงการส่งเสริมอาชีพ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท  ใช้ไป 24,300 บาท   
1.หลักสูตรการฝึกอบรมสานพลาสติก  วันที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2563 ใช้ไป 11,100 บาท   

          
 

1.หลักสูตรอบรมการท าน้ ายาล้างจานด าเนินการ วันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ. 2563 ใช้ไป 13,200 บาท   

 

 
 
 
46.โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท  ใช้ไป 5000 บาท  ด าเนินการ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

     
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๖๐ 

47.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท  ใช้ไป 2,300 บาท  ด าเนินการ  
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

     
 
48.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท  ใช้ไป 14,575 บาท  ด าเนินการ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๖๑ 

 

 

1. วันที่ 12 ตุลาคม 2562 อบต.หาดขาม จัดกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ โดยมีประชาชน จิต
อาสา พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา ก านันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ท าความสะอาด กวาดถนน
เก็บขยะสองข้างทาง ตัดต้นไม้ ณ.ลานภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ ายางชุม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
 
 
 

 

2. วันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนิพล พามา ผู้อ านวยการฝุาย
ที่ดิน การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง นายสินาทร โอ่เอ่ียม นายอ าเภอกุยบุรี สมาชิกสภาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ในพ้ืนที่ต าบลหาด
ขาม ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ณ. พ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลหาดขาม และหมู่ที่ 1 ต าบลหาดขาม จ านวน 2 หลัง ให้แก่นายอธิวัฒน์ นาค
เนียม และ นางเถียม นุชยิ้มย่อง 

 
 
 
 
 
 
 
3. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 อบต.หาดขาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการและกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๖๒ 

4. วันที่ 27 ธันวาคม 2562 อบต.หาดขาม ได้จัดพิธีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมท าบุญ ณ ที่ท าการ อบต.หาดขาม 
 
 
 
 

 

5. วันที่ 12 มีนาคม 2563 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยจากช้างปุา หมู่ที่ 7 บ้านรวมไทย นางสิน แสงเดือน 
มารดาผู้เสียชีวิต 

 
 
 
 

6. วันที่13 มีนาคม 2563 อบต. หาดขาม ได้ร่วมโครงการประชาชนร่วมใจสร้างอาหารให้สัตว์ปุา "วันช้างไทย" ณ หน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่ กร.๕ (ห้วยลึก) บ้านรวมไทย 

 
 
 
 

7. วันที่13 มีนาคม 2563 โครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ โดยมีประชาชน จิตอาสา พนักงานส่วนต าบล สมาชิก
สภาอบต. ก านันผู้ใหญ่บ้าน ท าความสะอาด กวาดถนนเก็บขยะ ณวัดยางชุม 

 
 
 
 

 

8. วันที่ 16-18 มีนาคม 2563 อบต.หาดขาม น าโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และปลัด อบต.หาดขาม ร่วมกับรพ.
สต. ผู้น าชุมชน และทีมวิทยากร ครู ก.ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝูาระวังปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-
19 และการจัดท าหน้ากากอนามัยพร้อมน้ ายาล้างมือแบบไม่ ใช่น้ า ให้กับเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
ทั้งหมด11หมู่บ้าน  

 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๖๓ 

9.กิจกรรมแจกแมสและแอลกอฮอล์ วันที่ 7  เมษายน  พ.ศ. 2563 

     
 
10.กิจกรรมตั้งด่านคัดกรองโควิคต าบลหาดขาม  

     
 

11.กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 

      
 
 

12.กิจกรรมปูองกันเชื้อโรคโควิคร่วมกับสถานีต ารวจภูธรบ้านยางชุม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๖๔ 

13.กิจกรรมตู้ปันสุข 

     
14.กิจกรรมมอบถุงยังชีพ  

   
15.กิจกรรมพ่นหมอกควัน 

   
 
16.กิจกรรมอ าเภอเคลื่อนที ่

     
17.วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบาทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ.เทิกเจ็ดหมื่น ถนนไทยานนท์ หมู่ 6 ต าบลหาดขาม 

    



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         หน้า ๖๕ 

18.ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปงกะสัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมไทย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านย่านซื่อ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 
2563 ณ หัวหินซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค 

       
19. ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 31  กรกฎาคม  2563   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


