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รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้ปริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้ปริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ปริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน เดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ่อหิน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพ่ือให้
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากัปการบริหารจัดการ อบต.บ่อหิน ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ป่อหิน 

"บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คณุธรรม น าสู่ต าบลจัดการตนเอง" 

ข. พันธกิจ ของ อบต.บ่อหิน 
              1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ เศรษฐกิจของท้องถิ่น  

     2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้าแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

     3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน พัฒนาการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปริหารและการปกครอง  

     4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดี
งามและภูมปิัญญาของท้องถิ่น  

     5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปริหารและการปริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือ สนับสนุน
การปริหารจัดการที่ด ี

     6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

     7. การสร้างความเขม้แข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง ให้สอด
รบักับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจาการกระจายอ านาจจากรัฐบาล  

     8. การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

ง. การวางแผน 
อบต.บ่อหิน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม 

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที 
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อน 
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีต่อไป 
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อบต.บ่อหิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 52 42,094,900.00 103 40,597,000.00 135 106,901,000.00 118 154,754,400.00 144 341,409,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

20 2,330,000.00 21 2,690,000.00 26 24,630,000.00 24 39,600,000.00 29 41,060,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

41 10,837,000.00 48 12,143,100.00 66 16,380,350.00 64 17,882,600.00 59 23,364,850.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

17 770,000.00 17 770,000.00 20 1,010,000.00 22 1,510,000.00 23 1,540,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  72 14,706,600.00 80 14,096,600.00 89 55,662,600.00 85 23,379,600.00 82 18,207,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 26 3,150,000.00 26 3,200,000.00 37 11,260,000.00 32 10,550,000.00 35 8,530,000.00 

รวม 228 73,888,500.00 295 73,496,700.00 373 215,843,950.00 345 247,676,600.00 372 434,111,450.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 734,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 15 3,606,750.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม 3 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 40 11,851,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปริหาร 4 320,000.00 

รวม 66 16,581,750.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ่อหิน มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการบุกเบิกถนนสาย หมู่ที่ 1 ต าบล
บ่อหิน-หมู่ที่ 3 ต าบลไม้ฝาด 

500,000.00 ส านัก /กองช่าง ส านักช่าง 
กองโยธา กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม  .ยาว  800 
ม. พร้อมลงดินลูกรังและเกลี่ยบด
อัดแน่น 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนากลาง 
หมู่ที ่4 

234,000.00 ส านัก /กองช่าง ส านักช่าง 
กองโยธา กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไมต่่ า
กว่า 34 ม .วางท่อ PVC 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน
ต าบลบ่อหิน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตให้กับประชาชน
ในเขตต าบล 
 

จัดฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ 
ให้แก่ประชาชนในเขตต าบล 
จ านวน 2 ครั้ง 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ 
โฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรูค้วาม
เข้าใจเรื่องโฮมสเตย ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮม 
สเตยต์ าบลบ่อหิน 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

2,729,670.00 
ส านัก /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขตพื้นท่ีมีสขุภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรยีน
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน จ านวน 
5 โรงเรียน 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการอาหารกลางวันส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต .บ่อหิน  

497,280.00 
ส านัก /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขตพื้นท่ีมีสขุภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง 

สนบัสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565 

7 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจดังานประเพณีวันลอย
กระทง 

0.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง 
เห็นคุณคา่และความส าคัญ
วัฒนธรรมไทย 

จัดงานประเพณีวันลอยกระทงในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อหิน ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

6. 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีน
การสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

180,200.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน สื่อการเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

24,000.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อมอบอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรยีนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดพื้นที่
จ านวน 5 ศูนย์ 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจดัการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

0.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้แสดงออกด้าน
วิชาการ 

จัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กในต าบลบ่อหินได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ 

สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีต าบลบอ่หิน 

10. 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดการประชุม ช้ีแจง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต .บ่อหิน  

 
จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการศูนย์ๆ 
ละ 2 ครั้ง /ปีการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค ์

 
ผลผลิต 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการผลติสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

20,000.00 
 

ส านัก /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และการจัดประสบการเรียนรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ /จดัส่งครูฝึกอบรมการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน 

5,000.00 ส านกั /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้คณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของต าบล 

จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน จ านวน 2 ครั้ง /ปี  

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่หนังสือ
เรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

24,000.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนหนังสือเรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนในเรื่อง
หนังสือเรียน 

สนับสนุนหนังสือเรียนให้แกเ่ด็ก
นักเรียน (อายุ 3-5 ปี  )ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 
14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์
การเรยีนส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

24,000.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรยีนและลด
ภาระคา่ใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน
ในเรื่องอุปกรณ์การเรยีน 
 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรยีนให้แก่
เด็กนักเรยีน (อายุ 3-5 ปี  )ในศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 
. 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่
เครื่องแบบนักเรยีนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36,000.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนและ
ลดภาระคา่ใช้จ่ายของผู้ปกครอง
นักเรียนในเรื่องเครื่องแบบนักเรยีน 

สนับสนุนเครื่องแบบนักเรยีนให้แก่
เด็กนักเรยีน (อายุ 3-5 ปี  )ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 
 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

51,600.00 ส านัก /กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนท ากิจกรรม
เพิ่มทักษะวิชาการ 

สนับสนุนการท ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน ให้แก่เด็กนักเรียน 

(อายุ 3-5 ปี  )ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
จ านวน 5 ศูนย์ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจดังานถวายเทียน
พรรษา เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

10,000.00 ส านัก /กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพือ่ส่งให้เยาวชน ประชาชนไดม้ี
กิจกรรมในการอนุรักษ์และด ารงไว้ซึง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาใน
พื้นที่ ต าบลบ่อหิน 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ 

50,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมในการเพิม่พื้นท่ีสีเขียวใน
ต าบลบ่อหิน 

จัดกิจกรรมปลูกป่า ดูแลรักษาป่า 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล).  

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชน 

จัดอบรมอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล ).จ านวน 1 รุ่น เป้าหมาย 100 

คน จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ ์

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการคดัแยกขยะ
อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง 

จัดอบรมการคัดแยกขยะและรณรงค์
สร้างจิตส านึกในการคดัแยกขยะ 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
คนพิการ 

3,000,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือคนพิการให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการต าบลบ่อหนิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

96,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต าบลบ่อหิน
คนละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

8,550,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนท่ีมีอายุเกิน 60 ปีขึ้น
ไป ไดร้ับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกิน 60 
ปีขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
ฯ ก าหนด 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

135,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้กบั
ประชาชนในต าบล 

สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
ระดับท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลบ่อหิน 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้กลุ่มสตรไีดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การพัฒนาบทบาทสตรีและด้านอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มผู้น าสตรีต าบลบ่อหิน จ านวน 60 
คน 
 
 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการส่งเสริม /สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล
บ่อหิน 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลบอ่หิน 
 

สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลบ่อหิน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เข้าใจ และเข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ .ศ. 2546 ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายไุด้ตระหนักถึงความส าคญัของการดูแล
สุขภาพตนเอง ท้ังด้านร่างกายและจิตใจสามารถ
ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมคีุณค่าเปิดพื้นท่ีให้
ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรมร่วมกันและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ด้วยกัน ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดอบรมให้ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง /ปี 
ผู้สูงอายุในต าบลบ่อหิน จ านวน 300 
คน 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานกัเรียน 
เยาวชน และประชาชน (อบต.บ่อ
หินคัพต้านยาเสพติด)  

0.00 ส านัก /กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนรู้จัก
การออกก าลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีความรัก 
สามัคคี และมสีุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

จัดการแขง่ขันกีฬานักเรยีน เยาวชน
และประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1-9 

70,000.00 ส านัก /กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มีอุปกรณ์กีฬาส าหรบั
ใช้ในการออกก าลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/
คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง หมู่ที่ 1 - 9 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาใช้ในการฝึกซ้อม
ส าหรับเยาวชนและประชาชนใน
หมู่บ้าน 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพตดิในต าบลบ่อหิน จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป้าหมาย 200 ครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ผลผลิต 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
ราชประสงค์ หมู่ที่ 1 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 70 คน  

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 1  

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการรับ
บริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย 
รักษาโรคตามอาการ การให้
พยาบาล บริการด้านทันตกรรม
และได้รับการให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 100 คน  
 
 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 1 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมท่ีดีใน
โรงเรียนและชุมชนให้มีความ
สะอาดและปลอดภยั นักเรียน
และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขาภบิาลและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 100 คน  

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
ราชประสงค์ หมู่ที่ 2 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 70 คน  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ ประสงค์ 
ผลผลิต 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 2 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและชุมชนให้
มีความสะอาดและปลอดภยั นักเรยีน
และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขาภบิาลและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบั
การอบรม จ านวน 100 คน  

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 2  

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการรับบริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตาม
อาการ การให้พยาบาล บริการด้านทัน
ตกรรมและไดร้ับการใหสุ้ขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบั
การอบรม จ านวน 100 คน  

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
ราชประสงค์ หมู่ที่ 3 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเหลอืคน
ในหมู่บ้านได้ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบั
การอบรม จ านวน 70 คน  

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 3 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและชุมชนให้
มีความสะอาดและปลอดภยั นักเรยีน
และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขาภบิาลและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบั
การอบรม จ านวน 100 คน  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3  

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการรับบริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตาม
อาการ การให้พยาบาล บริการด้านทัน
ตกรรมและไดร้ับการใหสุ้ขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 100 คน  

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
ราชประสงค์ หมู่ที่ 4 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเหลอืคน
ในหมู่บ้านได้ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 70 คน  

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 
4 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์ หญิงให้นม
บุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 
ปี ได้รับบริการที่เหมาะสมและไดร้ับ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มี
ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี 
เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเ้ต็มศักยภาพ 

ให้บริการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 
สนับสนุนอาหารเสริมและยาที่
จ าเป็นส าหรับแม่และเด็ก 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ To Be Number 
One ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุน
ของสังคม เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน จ านวน 100 คน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน 

งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราชประสงค์ หมู่
ที่ 5 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเหลอืคน
ในหมู่บ้านได้ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 70 คน  
 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5 

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

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์ หญิงให้นม
บุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 
ปี ได้รับบริการที่เหมาะสมและไดร้ับ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มี
ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี 
เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเ้ต็มศักยภาพ 

ให้บริการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 
สนับสนุนอาหารเสริมและยาที่
จ าเป็นส าหรับแม่และเด็ก 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ To Be 
Number One ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

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

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุน
ของสังคม เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
กลุ่มประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน จ านวน 100 คน 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราชประสงค์ หมู่
ที่ 6 

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

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเหลอืคน
ในหมู่บ้านได้ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 70 คน  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 6 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและชุมชนให้มี
ความสะอาดและปลอดภัย และเพือ่ให้
นักเรียนและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขาภบิาลและสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 100 คน  

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่
ที่ 6  

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการรับบริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตามอาการ 
การให้พยาบาล บริการด้านทันตกรรมและ
ได้รับการให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 100 คน 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 70 คน 
 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 7 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์ หญิงให้นมบุตร
และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี ได้รับ
บริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ แม่มภีาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยทีด่ี เด็กเกดิรอดมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์ หญิง
ให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 3 ปี ได้รับบริการที่
เหมาะสมและได้รบัความรูด้้าน
อาหารและโภชนาการ แม่มภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยทีด่ ี
เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเ้ต็มศักยภาพ 
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ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ผลผลิต 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To Be Number One ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของ
สังคม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในกลุ่ม
ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

เด็ก เยาวชนและประชาชน 
อบรมให้ความรู้ จ านวน 100 
คน 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบั
การอบรม จ านวน 70 คน 
 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่
ที่ 8  

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพือ่ให้ประชาชนได้เขา้ถึงการรับบริการตรวจ
สุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตามอาการ การให้
พยาบาล บริการด้านทันตกรรมและได้รับ
การให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบั
การอบรม จ านวน 100 คน 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 8 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและชุมชนให้มี
ความสะอาดและปลอดภัย นักเรียนและ
ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน าความรูท้ี่ได้ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารบั
การอบรม จ านวน 100 คน  
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ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ผลผลิต 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 9 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและชุมชนให้มีความ
สะอาดและปลอดภยั นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภบิาลและ
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน 100 
คน  

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 9 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการรับบริการตรวจ
สุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตามอาการ การให้
พยาบาล บริการด้านทันตกรรมและได้รับการ
ให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน 100 
คน  

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 9  

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการช่วยเหลือ การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกตอ้งและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านไดท้ันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน 70 คน 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มผีู้ป่วยตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนและชุมชน 
มัสยดิ 

จัดหาน้ ายาและเคมีภณัฑ์ 
เวชภัณฑต์่างๆ น้ ามันผสม
น้ ายาก าจัดยุงลาย สารเคมี
ทรายอะเบท ฯลฯ 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกดิการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน 

จัดซื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและคมุก าเนดิ
สุนัขและแมว 
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ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ผลผลิต 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อให้ชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย 
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System : ICS) การควบคุมสั่ง
การ การบรหิารจดัการสาธารณภยัในพ้ืนท่ี
เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

จัดฝึกอบรมทบทวน ปีละ 1 
ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมและผู้
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 60 คน 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

โครงการจดัท า /ปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

0.00 ส านัก /กองคลัง  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษ ี ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าหรือ
ปรับปรุงขอ้มูลแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถี
ชีวิตพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนนุให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคดิ วิธีการ
ด าเนินการด้าน การเกษตรใหส้อดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และภูมสิังคม 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีสถานที่กลางในการด าเนนิงาน 
ประสานข้อมูลและประสานการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ  

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินงานและประสาน
ข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

หน่วยงานที 

รับผดิชอบ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ผลผลิต 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมือง การบริหาร 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

300,000.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้าง 
พนักงานจ้างของ อบต .บ่อหิน  

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและ
การศึกษาดูงานของผู้บรหิาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ /พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต.บ่อหิน
และหรือบุคคลภายนอกตามระเบยีบ

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
อบต.บ่อหิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 21 โครงการ จ านวนเงิน 15,847,750 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 21 โครงการ จ านวนเงิน 14,518,103 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 734,000.00 2 734,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 19,230.00 1 19,230.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  12 3,510,793.00 12 3,510,793.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 45,630.00 1 45,630.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  5 10,805,600.00 5 10,805,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 2 136,850.00 2 136,850.00 

รวม 21 15,252,103.00 23 15,252,103.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที1่  
ต.บ่อหิน-หมู่ที่ 3 ต.ไมฝ้าด 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 
0.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  
บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 

234,000.00 234,000.00 234,000.00 
0.00 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนต าบลบ่อ
หิน 

20,000.00 19,230.00 19,230.00 770.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

2,729,670.00 2,729,664.00 2,729,664.00 6.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายส าหรบัอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

497,280.00 497,280.00 497,280.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

180,200.00 180,200.00 180,200.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

24,000.00 11,600.00 11,600.00 12,400.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 20,000.00 13,579.00 13,579.00 6,421.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่หนังสือเรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

24,000.00 11,600.00 11,600.00 12,400.00 
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10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

24,000.00 11,600.00 11,600.00 12,400.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

36,000.00 17,400.00 17,400.00 18,600.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

51,600.00 24,940.00 24,940.00 26,660.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจดังานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาล
วันเข้าพรรษา ประจ าปี 2565 

10,000.00 2,930.00 2,930.00 7,070.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 50,000.00 45,630.00 45,630.00 4,370.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000.00 2,613,000.00 2,613,000.00 387,000.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 96,000.00 79,000.00 79,000.00 17,000.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

8,550,000.00 7,920,100.00 7,920,100.00 629,900.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 135,000.00 135,000.00 135,000.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-9 

70,000.00 58,500.00 58,500.00 11,500.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การ
บริหาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

300,000.00 116,850.00 116,850.00 183,150.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 144 341,409,000.00 2 734,000.00 2 734,000.00 2 734,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

29 41,060,000.00 2 20,000.00 1 19,230.00 1 19,230.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

59 23,364,850.00 15 3,606,750.00 12 3,510,793.00 12 3,510,793.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

23 1,540,000.00 3 50,000.00 1 45,630.00 1 45,630.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  82 18,207,600.00 40 11,851,000.00 5 10,805,600.00 5 10,805,600.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 35 8,530,000.00 4 320,000.00 2 136,850.00 2 136,850.00 

รวม 372 434,111,450.00 66 16,581,750.00 23 15,252,103.00 23 15,252,103.00 

 
 
 
 



 

 

 
 

สรุปโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - 30 กันยายน  2565) 
  

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

  ยุทธศาสตร์ ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน-หมู่ที่ 3 ต.ไมฝ้าด 500,000 498,000 2,000 
2 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายไสต้นวา-นาออก หมู่ที ่4 )เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ( 
3,722,000 3,720,000 2,000 

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 234,000 234,000  
4 โครงการขุดลอกสระน้ าสายน้ าพ-ุนาตีน หมู่ที่ 4 31,240 31,240  
5 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ สาย

หินลูกจ้าง ม.7  
70,500 70,500  

6 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ สาย
วงแหวน1 ม.5 

65,000 65,000  

7 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ สาย
วงแหวน1 ม.5 

99,000 99,000  

8 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรียบ สายสองแพ
รท-ทุ่งคอลงสน ม.2 

20,000 20,000  

9 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ สาย
บ้านนายเหิม)วงแหวน1( ม.5 

25,700 25,700  

10 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ ถนน
สายน้ าพ-ุนาตีน ม.3 

40,500 40,500  

11 โครงการขุดลองสระน้ าสายน้ าพ-ุนาตีน ม.3 41,000 41,000  
12 โครงการต่อเติมขยายเขตประปา ม.2 สายพรุจดู-ทุ่งคลองสน 60,500 60,500  
13 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ สาย

ร่วมใจ2 
55,500 55,500  

14 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ สาย
วงแหวน-ควนไทร ม.1 

74,000 74,000  

15 โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรงัหรือหินผุพร้อมเทรดบดอัดเรียบ  
สายเกาะอ้ายกลิ้ง ช่วงที่ 1 ม.7 

27,000 27,000  

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายพรุจูด-เขาเจ็ดยอด ม.2 55,000 55,000  
17 โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านไสต้นวา ม.3 99,100.32 99,100.32  
18 โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรงัหรือหินผุหลุมบ่อ สายโคกโดน ม.1 38,500 38,500  
19 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สานไสต้นวา-นาออก ม.3 4,720,000 4,720,000  
20 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ ม.5 

ถนนสายร่วมใจ1 
52,500 52,500  

21 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนถมดินลกูรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมเทรดบดอัดเรยีบ ถนน
สายข้างโรงเรียนไร่ออก ม.5   

14,000 14,000  

รวม 9,531,040 9,029,040.42  
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  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนต าบลบ่อหิน 30,000 19,230 770 

)โอนลด
10,000( 

 รวม   19,230  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 โครงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืน้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

5,000 5,000 - 

2 โครงการผลติสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 20,000 14,579 6,421 
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 51,600 24,940 26,660 
3 โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 36,000 17,400 18,600 
5 โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 255,000 180,200  - 

โอนลด 
)73,800( 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายส าหรบัอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 771,750 497,280 - 
)โอนลด
274470( 

7 โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์การเรียน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23,000 11,600 12,400 
8 โครงการอุดหนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 70,000 58,500 11,500 
9 โครงการจดังานถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 

 ประจ าปี 2565 
โอนเพิ่ม 10,000 2,940 7,070 

10 โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 109,000 109,000 - 
11 โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 2,930,000 2,729,663 6 

)โอนลด 
210,440( 

รวม    
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมการและสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  )ต้นพระยาเสือโคร่ง( 20,000 
)โอนเพิ่ม 30,000( 

35,640 3,470 

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  )ต้นทองอุไร( 10,000 10,000 - 
รวม  55,640  

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน 135,000 135,000  
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,550,000 8,550,000  
3 เบี้ยยังชีพความพิการ 4,000,000 4,000,000  
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 96,000 96,000  
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย“ุสูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย  

สุขภาพใจ แข็งแรง”ประจ าปี 2565  
 40,000 งบประมาณ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

6 โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ หมู่ท่ี 9 บ้านปาก
คลอง ประจ าปี 2565  

 9,800 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุโดยใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนา หมู่
ที่ 9 บ้านปากคลอง ประจ าปี 2565  

 10,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

8 โครงการอบรมแกนน าการออกก าลังกาย ลดพุง ลดโรค เพื่อสุขภาพชุมชน
บ้านโต๊ะบัน ประจ าปี 2565  

 7,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

9 โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวมีีสุข หมู่ที่ 8 บ้านโตะ๊บัน ประจ าปี 2565   5,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

10 โครงการรวมพลัง ร่วมใจ ป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ หมู่ท่ี 4 บ้านดุหุน 
ประจ าปี 2565 

 15,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอายุโดยใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนา หมู่
ที่ 4 บ้านดุหุน ประจ าปี 2565   

 15,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

12 โครงการลดพุง ลดโรค เริ่มต้นด้วยตัวเรา หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
ปี 2565  

 7,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

13 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะจากครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจดู ประจ าปี 
2565  

 7,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแกนน าการออกก าลังกายในชุมชน 
ประจ าปี 2565 หมู่ที่ 1  

 5,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

15 โครงการโรงเรยีนร่วมใจ ป้องกันภยั COVID-19 ประจ าปี 2565     10,340 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

16 โครงการค่ายอบรมให้ความรูเ้รื่องยาเสพตดิ โรคเอดส์ เพศศึกษา และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจ าปี 2565  

 10,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

17 โครงการสร้างเสรมิความรู้ด้านอนามัยการเจรญิพันธ์ุ และตรวจคดักรอง
โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตา้นม ประจ าปี 2565 

 15,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมป้องกันโรค
ระดับต าบล )SRRT) ประจ าปี 2565  

 15,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

19 โครงการชุมชนสะอาด บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 
ประจ าปี 2565 

 26,500 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

20 โครงการหมู่บ้านใหม่ ปลอดภัย ใสใ่จป้องกันโรคติดต่อ ปี 2565  10,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

21 โครงการหมู่บ้านไร่ออก ปลอดภัย ใส่ใจป้องกันโรคติดต่อ ปี 2565  10,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

22 โครงการหมู่บ้านไสต้นวา ปลอดภยั ใส่ใจป้องกันโรคตดิต่อ ปี 2565    10,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

23 โครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ ประจ าปี 2565    12,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

24 โครงการสตรีบ่อหินร่วมกันคดักรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลกู เชิง
รุกในพ้ืนท่ี    

 20,000 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

 

25 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมสุลิมต าบลบ่อหนิ 
ประจ าปี 2565   

 50,850 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

26 โครงการตรวจคดักรองมะเร็งล าไสใ้หญ่และไสต้รง โดยวิธี Fit Test ประจ าปี 
2565  

 13,522.30 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

27 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจ าปี 2565 )ศพด.บ้านหัวหิน(    3,328 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 



 

 

28 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจ าปี 2565 )ศพด.บ้านไรอ่อก(   4,852 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

29 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจ าปี 2565 )ศพด.บ้านไสต้นวา(    3,328 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

30 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจ าปี 2565 )ศพด.บ้านดุหุน(    3,280 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

31 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจ าปี 2565 )ศพด.บ้านพรุจูด(    4,963 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

32 โครงการจดัซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)   99,200 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

33 ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจ าปี 2565   45,455 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

54 โครงการเสรมิพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดนัโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่  

 8,065 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

35 โครงการเสรมิพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดนัโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก 

 10,358 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

36 โครงการเสรมิพลังประชาชน ในการคัดกรองและป้องกันโรคความดนัโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน หมู่ที่ 3 บ้านไสต้นวา  

 9,377 งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 

รวม  12,279,609.40  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร    
1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500,000 290,244.60 27,266.40 
2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 300,000 116,850 183,150 
3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 70,000 1,290 68,710 
4 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
20,000 20,000 - 

 รวม  428,373.60  
 ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป 

1 เก้าอี้ผ้าหนังโครงขาเหล็ก 28,500 28,500  
2 เก้าอี้ส านักงาน 6,900 6,900  
3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800 11,400 400 
4 โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 150*60*73 ซม. 17,200 17,200  
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบัประมวลผล 44,000 43,600 400 

  ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารคลัง 
6 เก้าอี้ส านักงาน 6,900 6,900  
7 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800 11,400 400 
8 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 87,000 87,000  
9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบัประมวลผล 22,000 21,800 200 
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 21,800 200 
11 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า )18 หน้า/นาที( 2,600 2,590 10 
12 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/

นาที( 
8,900 8,800 100 

13 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 2,790 10 
  ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
14 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 11,800 11,000 700 
15 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 21,800 200 



 

 

  ครุภัณฑ์ แผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 
16 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร 49,000 45,750 4,250 
17 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์  

)Ink Tank Printer) 
21,500 19,850 1,650 

  ครุภัณฑ์ แผนงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยธา 
18 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 17,700 16,500 1,200 
19 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โอนเพิ่ม 34,500 34,500  
20 รถบรรทุก )ดีเซล( แบบธรรมดา โอนเพิ่ม 575,000 575,000  
21 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โอนเพิ่ม 48,000 18,600 400 
22 ล้อวัดระยะทาง 2,000 1,950 50 
23 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 30,000 29,750 250 
24 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 21,800 200 
25 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี 40,000 29,980 200 
26 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000 4,980 20 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
คงเหลือ 

 ครุภัณฑ์ งานกิจการประปา 
27 เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า )ซัมเมอร์ส( 4" ขนาด 1 แรงม้า 30,840 20,315 โอนลด 20,315 

28 เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า )ซัมเมอร์ส( 4" ขนาด 1.5 แรงม้า 33,128 22,063 โอนลด 22,064 

29 เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า )ซัมเมอร์ส( 4" ขนาด 1.5 แรงม้า 59,947 49,958 โอนลด 19,979 

30 เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า )ซัมเมอร์ส( 4" ขนาด 2 แรงม้า 137,355 54,942 โอนลด 82,413 

31 บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า )ซัมเมอร์( ขนาด 1.5 แรงม้า 9,673 9,673  
32 บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า )ซัมเมอร์( ขนาด 2 แรงม้า 13.062 14,858 204 
33 หม้อเพิ่มไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 45 แอมป์ โอนเพิ่ม 29,450 29,450  

รวม  1,291,501  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 



 

 

 

ปัญหา อุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
1. งบประมาณมีจ ากัด บางโครงการต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ทางหลวงชนบท องค์การปริหารส่วนจังหวัด 
2. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก (เนื่องจากมีความจ าเป็นในการก าหนดโครงการใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
3. โครงการบางโครงการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการ 

ได้แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ สืบเนื่องจากไม่เป็นไป 
รองรับและถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

ตามระเบียบหรือข้อกฏหมาย 

4. โครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
ของหลายหน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอุทยานแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ควรขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรมีการจัดประชุม ผู้ปริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวาถึงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ในการก าหนด 
โครงการต่างๆที่สามารถด าเนินการได้จริง ไมข่ัดกบัระเบียบและข้อกฎหมายและการทักท้วงจากหน่วยงาน 
ตรวจสอบก่อนก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประปี 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

แบบอ่ืนๆ เช่น การส่งเสริมการ 
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