
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 เรื่อง รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้รับทราบรายงานผลและความเห็นที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงขอประกาศผลรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    
                            ประกาศ  ณ วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

                                         
       (ลงชื่อ)        

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 



 

 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  โครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 70 46,129,000 11 15.71 2,001,500 4.34 - กองช่าง 
   1.2 แผนงานการพาณิชย์ 47 26,197,000 8 17.02 1,504,384 5.74 - กองช่าง 
   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 9 501,000 0 0.00 0 0.00 - กองช่าง 

รวม 126 72,827,000 19 15.08 3,505,884 4.81  
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว              
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19 2,090,000 1 5.26 10,000 0.48 - ส านักงานปลัด 
   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 600,000 0 0.00 0 0.00 - กองช่าง 

รวม 21 2,690,000 1 4.76 10,000 0.37   
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม               
   3.1 แผนงานการศึกษา 38 9,670,000 19 50.00 6,515,500 67.38 - กองการศึกษาฯ 
   3.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  3 690,000 0 0.00 0 0.00 - กองการศึกษาฯ 
   3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 1,350,000 1 33.33 65,250 4.83 - ส านักงานปลัด 
   3.4 แผนงานเคหะและชุมชน 8 780,000 0 0.00 0 0.00 - กองช่าง 

รวม 52 12,490,000 20 38.46 6,580,750 52.69   
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  โครงการ งบประมาณ จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

              

   4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  12 420,000 2 16.67 30,000 7.14 - ส านักงานปลัด 
   4.2 แผนงานสาธารณสุข 7 945,000 0 0.00 0 0.00 - ส านักงานปลัด 
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0.00 0 0.00 - กองช่าง 

รวม 19 1,365,000 2 10.53 30,000 2.20   
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม               
   5.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  6 1,145,000 1 16.67 450,000 39.30 - กองการศึกษาฯ 
   5.2 แผนงานงบกลาง 5 10,989,000 3 60.00 9,868,800 89.81 - ส านักงานปลัด 
   5.3 แผนงานสาธารณสุข  49 788,600 28 57.14 744,973 94.47 - ส านักงานปลัด 
   5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 456,000 1 9.09 70,000 15.35 - ส านักงานปลัด 
   5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13 1,910,000 3 23.08 152,000 7.96 - ส านักงานปลัด 

รวม                        84 15,288,600 36 42.86 11,285,773 73.82   
6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร               
   6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 245,000 0 0.00 0 0.00 - ส านักงานปลัด 
   6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป   13 5,837,000 2 15.38 520,000 8.91 - ส านักงานปลัด 
   6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  10 779,000 0 0.00 0 0.00 - ส านักงานปลัด 

รวม               28 6,861,000 2 7.14 520,000 7.58   
รวมทั้งสิ้น 330 111,521,600 80 24.24 21,932,407 19.67   
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
1. โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จ านวน 330 
โครงการ งบประมาณ 111,521,600 บาท 
 
2. โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง 
 2.1 โครงการที่ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ 19,185,534 บาท 
 2.2 โครงการที่ใช้เงินสะสม จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 2,056,900 บาท 
 2.3 โครงการที่มาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 27 โครงการ งบประมาณ 689,973 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 80 โครงการ งบประมาณ 21,932,407 บาท 
   คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของโครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 19.67 ของงบประมาณ 
 
3. รายละเอียดของโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายวงแหวน-สองแพรก หมู่ที่ 2 เงินงบประมาณ 142,000 
2. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายควนครูหัส-น้ าทุ่น หมู่ที่ 5 เงินงบประมาณ 139,800 
3. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.สายพรุจูด-ไสต้นวา หมู่ที่ 4 เงินงบประมาณ 29,200 
4. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.ถนนสายพรุจูด-บ่อหิน หมู่ที่ 2  เงินงบประมาณ 30,000 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 9 เงินสะสม 354,000 
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ Cape Seal สายพรุจูด-เขา
เจ็ดยอด หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 417,000 

7. โครงการซ่อมแซมถนนสายน้ าพุ-นาตีน หมู่ที่ 4 เงินงบประมาณ 58,500 
8. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 เงินงบประมาณ 262,000 
9. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังอ าเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 เงินงบประมาณ 500,000 
10. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.ถนนสายโต๊ะบัน-ดุหุน 
หมู่ที่ 8 

เงินงบประมาณ 9,000 

11. โครงการตัดหญ้าสองข้างถนนภายในต าบลบ่อหิน เงินงบประมาณ 60,000 
12. โครงการขยายเขตประปาสายทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 เงินงบประมาณ 42,000 
13. โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ปากคลอง หมู่ที่ 3 เงินงบประมาณ 118,000 
14. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสายโคกพลา-ช่องลม หมู่ที่ 4 เงินสะสม 210,000 
15. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยสองแพรก หมู่ที่ 2 เงินสะสม 210,000 
16. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสายตรัง-สิเกา หมู่ที่ 1 เงินสะสม 211,000 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

17. โครงการขุดลอกสระน้ าบ้านดินนา หมู่ที่ 5 เงินสะสม 49,900 
18. โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 1 เงินสะสม 605,000 
19. โครงการขยายเขตประปาสายดุหุน-ทุ่งข้ีเหล็ก หมู่ที่ 3 เงินงบประมาณ 58,484 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เงินงบประมาณ 10,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   
1. โครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.บ่อหิน เงินงบประมาณ 65,250 
2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนที่ 

เงินงบประมาณ 290,000 

3. โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินงบประมาณ 15,000 
4. โครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินงบประมาณ 20,000 
5. โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินงบประมาณ 5,000 
6. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เงินงบประมาณ 85,000 
7. โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินงบประมาณ 833,000 
8. โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน เงินอุดหนุน 2,920,000 
9. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน เงินอุดหนุน 1,423,000 
10. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ่อหิน เงินงบประมาณ 331,500 
11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เงินงบประมาณ 50,000 
12. โครงการสนับสนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนบ้านดุหุน เงินงบประมาณ 60,000 
13. โครงการสนับสนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนบ้านโต๊ะบัน เงินงบประมาณ 30,000 
14. โครงการสนับสนุนการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีนบ้านปากคลอง เงินงบประมาณ 30,000 
15. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เงินงบประมาณ 10,000 
16. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินงบประมาณ 263,500 
17. โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินงบประมาณ 45,000 
18. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินงบประมาณ 64,500.00 

19. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

เงินงบประมาณ 20,000 

20. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน เงินงบประมาณ 20,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   

1. โครงการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนเฉลิมพระเกียรติ เงินงบประมาณ 20,000 
2. โครงการปลูกปุาชายเลนพื้นที่สาธารณะต าบลบ่อหิน เงินงบประมาณ 10,000 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม    
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน 2,304,000 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เงินอุดหนุน 108,000 
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน 7,396,800 
4. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน เงินงบประมาณ 450,000 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เงินงบประมาณ 70,000 
6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

เงินงบประมาณ 40,000 

7. โครงการปรับปรุงกล้อง CCTV หมู่ที่ 2 เงินงบประมาณ 100,000 
8. โครงการปรับปรุงกล้อง CCTV หมู่ที่ 1 เงินงบประมาณ 12,000 
9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เงินงบประมาณ 55,000 
10. โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลสิเกาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่
ออก 

กองทุน สปสช. 77,786 

11. โครงการลดเค็ม ควบคุมโซเดียมในอาหารของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง กองทุน สปสช. 20,000 
12. โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้า
นม ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลสิเกาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
ไร่ออก 

กองทุน สปสช. 43,250 

13. โครงการส่งเสริมและปูองกันสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย ประจ าปี 2562 
ให้แก่โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 59,980 

14. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมและปูองกันโรคความดันและ
โรคเบาหวาน ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 18,000 

15. โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงคู่วัยเจริญพันธุ์ ประจ าปี 2562 ให้แก่
โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 13,820 

16. โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2562 ให้แก่
โรงพยาบาลสิเกาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ออก 

กองทุน สปสช. 55,000 

17. โครงการณรงค์ปูองกันโรคปอดบวมและอุจจาระร่วง ประจ าปี 2562 ให้แก่
โรงพยาบาลสิเกาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ออก 

กองทุน สปสช. 19,990 

18. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลสิเกาและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ออก 

กองทุน สปสช. 29,400 

19. โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ประจ าปี 2562 
ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ออกและโรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 25,000 

20. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมปูองกันโรค
ระดับต าบล (SRRT) ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ออก 

กองทุน สปสช. 10,000 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ แหล่งที่มาของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 

21. โครงการส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอดโดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 15,000 

22. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ลด ละ เลิก บุหรี่ ประจ าปี 2562 ให้แก่
โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 20,000 

23. โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562 ให้แก่
โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 20,000 

24. โครงการสร้างเสริมความรู้และปูองกันการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 13,490 

25. โครงการประเมินความเสี่ยงล้มผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน ประจ าปี 2562 ให้แก่
โรงพยาบาลสิเกา 

กองทุน สปสช. 15,000 

26. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 ให้แก่โรงพยาบาลสิเกา กองทุน สปสช. 25,000 
27. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมประจ าปี 
2562 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 4 , 5 และ 7 

กองทุน สปสช. 20,000 

28. โครงการจัดการขยะในชุมชน (กิจกรรมรู้แยก ลดขยะ สู่ชุมชนต้นแบบ) 
ประจ าปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 9 

กองทุน สปสช. 6,765 

29. โครงการจัดการขยะในชุมชน (กิจกรรมขยะแต่ไม่แขยง) ประจ าปี 2562 
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 8 

กองทุน สปสช. 11,832 

30. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 3 

กองทุน สปสช. 15,000 

31. โครงการอบรมให้ความรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
ประจ าปี 2562 หมู่ที่ 1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองทุน สปสช. 30,260 

32. โครงการปราบแนวคิดพิชิตพุง ประจ าปี 2562 ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 4 , 5 และ 7 

กองทุน สปสช. 30,000 

33. โครงการเล่านิทานและแสดงท่าทางประกอบเพ่ือพัฒนา IQ และ EQ 
ประจ าปี 2562 หมู่ที่ 3 , 4 และ 8 

กองทุน สปสช. 29,950 

34. โครงการอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ประจ าปี 2562  กองทุน สปสช. 14,950 
35. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพ
ใจ แข็งแรง”ประจ าปี 2562 

กองทุน สปสช. 30,000 

36. โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัย ประจ าปี 2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน 

กองทุน สปสช. 20,500 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร   
1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน เงินงบประมาณ 500,000 
2. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

เงินงบประมาณ 20,000 
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
4.1 เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการของประชาชนมีมาก 
4.2 โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
4.3 ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.4 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 


