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รายงานผลการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

 รายละเอียดผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการตาม โครงการ คิดเป็นร้อยละ โครงการที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ด าเนินการจริง ไม่ได้ด าเนินการ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 9 11,765,000 0 0  0 0 9 11,765,000  
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76 71,838,000 0 0  0 0 76 71,838,000  
3. แผนงานการพาณิชย์ 44 22,820,000 0 0  0 0 44 22,820,000  

  รวม 129 106,423,000 0 0  0 0 129 106,423,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

19 2,130,000 0 0  0 0 19 2,130,000  

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 22,500,000 0 0  0 0 7 22,500,000  
  รวม 26 24,630,000 0 0  0 0 26 24,630,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา 44 11,470,350 6 2,026,064  13.64 17.66 38 9,444,286  
2. แผนงานเคหะและชุมชน 11 3,600,000 0 0  0 0 11 3,600,000  
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11 1,010,000 1 96,860  9.09 9.59 10 913,140  

  รวม 66 16,080,350 7 2,122,924  10.61 13.20 59 13,957,426  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานสาธารณสุข 4 130,000 0 0  0 0 4 130,000  
2. แผนงานเคหะและชุมชน 3 400,000 0 0  0 0 3 400,000  
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

15 680,000 0 0  0 0 15 680,000  

  รวม 22 1,210,000 0 0  0 0 22 1,210,000  
 



2 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการตาม โครงการ คิดเป็นร้อยละ โครงการที่ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ด าเนินการจริง ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 19 5,060,000 1 13,030  5.26 0.26 18 5,046,970  
2. แผนงานสาธารณสุข 46 651,600 1 40,030  2.17 6.14 45 611,570  
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

11 696,000 1 333,064  9.09 47.85 10 362,936  

4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 36,055,000 0 0  0 0 7 36,055,000  

5. แผนงานงบกลาง 5 11,200,000 5 4,973,881  100.00 44.41 5 6,226,119  
 รวม 88 53,662,600 8 5,360,005  9.09 9.99 85 48,302,595  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 2,060,000 3 318,890  18.75 15.48 13 1,741,110  
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 6,185,000 0 0  0 0 5 6,185,000  
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

16 3,015,000 0 0  0 0 16 3,015,000  

  รวม 37 11,260,000 3 318,890  8.11 2.83 34 10,941,110  
 รวมทั้งสิ้น 368 213,265,950 18 7,801,819 4.89 3.66 350 205,464,131  
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 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที ่1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) เป็นโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบตามแผน จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
ม 

แผนงาน
การศึกษา 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน    

จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบลบ่อหิน 
ปีละ 1 ครั้ง 

35,000 27,773 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการ
เล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง การออก
ก าลังกาย หรือเล่นกีฬา เพ่ือสร้างสุขภาพ 
พลานามัย 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

 2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน 

50,000 50,000 เด็กในพ้ืนที่ต าบลบ่อหินมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างทั่วถึง 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

 3. โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน 

จัดการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

30,000 15,651 นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
แสดงออกด้านวิชาการ 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

 4. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อ
หิน จ านวน 5 โรงเรียน 

3,000,000 1,333,680 เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ อบต.บ่อหิน มีสุขภาพ
อนามัยทีสมบูรณ์ แข็งแรง 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

 5. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต.บ่อหิน 

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

852,600 360,960 
 
เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ อบต.บ่อหิน มีสุขภาพ
อนามัยทีสมบูรณ์ แข็งแรง 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบตามแผน จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
ม 

แผนงาน
การศึกษา 

6. โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

295,800 238,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์การ
เรียน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 

จัดงานประเพณีวันลอยกระทงในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ่อหิน ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 96,860 เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิด
ความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญวัฒนธรรมไทย 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
รณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

30,000 13,030 ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

แผนงาน
สาธารณสุข 

1. โครงการพลังคนไทยร่วม
ใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เผยแพร่และให้ความรู้วิธีการจัดท า
หน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน 
จ านวน 6,116 ชิ้น และส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกัน
โรคระบาดด้วยตนเอง 

40,472 40,030 เผยแพร่และให้ความรู้วิธีการจัดท า
หน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน
และส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถป้องกันโรค
ระบาดด้วยตนเอง 

จ านวน 
6,116 ชิ้น 

 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน (อบต.บ่อหินคัพ
ต้านยาเสพติด) 

จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน
และประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 

450,000 
 

333,064 นักเรียน เยาวชนและประชาชน
รู้จักการออกก าลังกายห่างไกลยา
เสพติด มีความรัก สามัคคี และมี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

 แผนงานงบ
กลาง 

1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต าบลบ่อหิน
คนละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

110,000 42,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบตามแผน จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

  2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการต าบลบ่อหิน
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนด 

3,000,000 1,236,800 คนพิการได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

  3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 
ปีขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนด 

7,800,000 3,560,100 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับ
การเลี้ยงดูท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

  4. โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

สมทบกองทุนระบบหลักประกันระดับ
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

140,000 129,000 ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

  5. โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัย
พิบัติ 

สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
บ้านเรือนของประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัย 

150,000 5,981 การช่วยเหลือประชาชนต าบลบ่อ
หินได้รับการช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนา
ด้านการเมือง 
การบริหาร 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

1. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต.บ่อหิน
และหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  

400,000 274,890 บุคลากรของ อบต. มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบตามแผน จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

  2. โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินงานและประสานข้อมูล 

20,000 20,000 มีสถานที่กลางในการด าเนินงาน 
ประสานข้อมูลและประสานการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ  

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

  3. โครงการจิตอาสาเราท าดี
ด้วยหัวใจ จัดท าฝายน้ าล้น
เฉลิมพระเกียรติ คลองหู
หนาน หมู่ที่ 4 

จัดท าฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 1 ฝาย 

30,000 24,000 มีฝายส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

รวม 16,583,872 7,801,819   
 

 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 
จ านวนเงินที่ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา 1 50,000 100% 

รวม 50,000  
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 การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 

ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที ่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา 6 2,026,064 - จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ่อหิน ปีละ 1 ครั้ง 

- เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา 
และกิจกรรมกลางแจ้ง การออกก าลังกาย หรือเล่น
กีฬา เพ่ือสร้างสุขภาพ พลานามัย 

   - สนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน 

- เด็กในพื้นที่ต าบลบ่อหินมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติอย่างทั่วถึง 

   - จัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

- นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แสดงออกด้าน
วิชาการ 

    - สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบล
บ่อหิน จ านวน 5 โรงเรียน 

- เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ อบต.บ่อหิน มีสุขภาพอนามัยที
สมบูรณ์ แข็งแรง 

    - สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
5 ศูนย ์

- เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ อบต.บ่อหิน มีสุขภาพอนามัยที
สมบูรณ์ แข็งแรง 

    - สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 96,860 - จัดงานประเพณีวันลอยกระทงในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ่อหิน ปีละ 1 ครั้ง 

- เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดความซาบซึ้ง เห็น
คุณค่าและความส าคัญวัฒนธรรมไทย 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที ่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

1 13,030 - จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์
ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

- ประชาชนในต าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

1 40,030 - เผยแพร่และให้ความรู้วิธีการจัดท าหน้ากาก
อนามัยให้แก่ประชาชน จ านวน 6,116 ชิ้น 
และส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 

- เผยแพร่และให้ความรู้วิธีการจัดท าหน้ากาก
อนามัยให้แก่ประชาชนและส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1 333,064 - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 

- นักเรยีน เยาวชนและประชาชนรู้จักการออก
ก าลังกายห่างไกลยาเสพติด มีความรัก สามัคคี 
และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

แผนงานงบกลาง 5 4,973,881 - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต าบลบ่อหินคนละ 
500 บาทต่อคนต่อเดือน ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรม
ส่งเสริมฯ ก าหนด 

- ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    - จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการต าบลบ่อหินตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

- คนพิการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้น
ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการเลี้ยงดูท า
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    - สมทบกองทุนระบบหลักประกันระดับท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

- ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

    สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
บ้านเรือนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 

การช่วยเหลือประชาชนต าบลบ่อหินได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที ่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3 318,890 - จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต.บ่อหิน
และหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  

- บุคลากรของ อบต. มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

    - อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
เจ้าภาพในการด าเนินงานและประสานข้อมูล 

- มีสถานที่กลางในการด าเนินงาน ประสานข้อมูล
และประสานการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ต่างๆ  

    - จัดท าฝายน้ าล้นเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 
ฝาย 

- มีฝายส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร 

รวม 18 7,801,819  
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 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน    

- - - 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ - - - 
3. โครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

- - - 

4. โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ่อหิน 

- - - 

5. โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บ่อหิน 

- - - 

6. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - - 

7. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง - - - 
8. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 
- - - 

9. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- การจัดโครงการต้องการความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นจ านวนมาก แต่มีข้อจ ากัดในการจัด
โครงการ เช่น เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
ไม่ให้มีการรวมตัว หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ฯลฯ  

- เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
และรวมตัวเป็นกลุ่มย่อย ลดความ
แออัด 

- ให้ด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันโรคไวรัส
โคโรนาอย่างเคร่งครัด 

10. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน (อบต.บ่อหินคัพต้านยาเสพติด) 

- - - 

11. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - - 
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ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
12. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ - ประชาชนแจ้งเลขท่ีบัญชีธนาคาร แต่บัญชี

ดังกล่าวถกูปิดบัญชีไปแล้ว 
- แจ้งให้ประชาชนไปเปิดบัญชีใหม่ - 

13. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ประชาชนแจ้งเลขท่ีบัญชีธนาคาร แต่บัญชี
ดังกล่าวถกูปิดบัญชีไปแล้ว 

- แจ้งให้ประชาชนไปเปิดบัญชีใหม่ - 

14. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

- - - 

15. โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะ
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 

- - - 

16. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- - - 

17. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

- - - 

18. โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ จัดท าฝายน้ า
ล้นเฉลิมพระเกียรติ คลองหูหนาน หมู่ที่ 4 

- - - 

 


