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รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

     ด้วยรัฐธรรานูญ าาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ินและผู้ปริหาร
ท้องถ่ิน เปิดเผยข้อาูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราป รวาตลอดทั้ง าีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินาีส่วนร่วาด้วย ประกอปกัประเปียปกระทรวงาหาดไทย 

     ด้วยระเปียปกระทรวงาหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉปัป
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้ปริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาาและประเาินผลต่อสภาท้องถ่ิน 
และค ะกรราการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อาทั้งประกาศผลการติดตาาและประเาินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราป ในที่เปิดเผยภายในสิปห้าวันนัปแต่วันที่ผู้ปริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาาและประเาินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไา่น้อยกว่าสาาสิปวัน โดยอย่างน้อยปงละสองครั้งภายใน เดือน
เาษายน และภายในเดือนตุลาคาของทุกปง 

     ดังนั้นเพื่อการปฏิปัติให้เป็นไปตาาเจตนารา ์ ของระเปียปกระทรวงาหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อปต.ป่อหิน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างปประาา  
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวาทั้งการติดตาาและประเาินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอปปงงปประาา  
พ.ศ. 2564 าา เพื่อให้ประชาชนได้าีส่วนร่วาในการตรวจสอปและก ากัปการปริหารจัดการอปต.ป่อหิน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอปต.ป่อหิน  

    "ปูร าการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง เคียงคู่คุ ธรรา น าสู่ต าปลจัดการตนเอง" 

ข. พันธกิจ ของอปต.ป่อหิน  

     1. ปรัปปรงุและพัฒนาระปปคานาคาขนสง่ ระปปสาธาร ูปโภค สาธาร ูปการให้ได้าาตรฐาน าี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อควาาต้องการของประชาชน เพื่อรองรปัการขยายตัวของเาืองในอนาคตและ
เศรษฐกจิของทอ้งถ่ิน  
     2. การสง่เสราิและพฒันาศักยภาพของคน ครอปครัว และชุาชนให้เข้าแข็ง สาาารถพึ่งตนเองได้ 
และาสี่วนร่วาในการพัฒนาต าปล  
     3. การสร้างระปปปริหารจัดการที่ดี โดยใหป้ระชาชนาีส่วนร่วาในการตัดสินใจ การวางแผน
พัฒนาการตรวจสอป เพื่อใหเ้กิดควาาโปร่งใสในการปรหิารและการปกครอง  
     4. ปรัปปรงุและพัฒนาระปปการศึกษาและสาธาร สุข ตลอดจนอนุรกัษ์และพฒันาศิลปวัฒนธรรา
อันดีงาาและภูาิปัญญาของทอ้งถ่ิน  
     5. การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปริหารและการปริการใหา้ีประสทิธิภาพย่ิงข้ึนเพื่อ
สนัปสนุนการปรหิารจัดการที่ด ี 
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     6. การเพิา่ประสทิธิภาพในการจัดการด้านการท่องเทีย่ว และการจัดการทรัพยากรธรราชาติและ 
สิ่งแวดล้อาที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     7. การสร้างควาาเข้าแข็งด้านการเงินการคลงั โดยการปรปัปรุงกระปวนการปรหิารการเงินการคลงั
ให้สอดรัปกปัอ านาจหน้าที่และภารกจิทีา่ีอยู่เดาิ และที่ได้รปัโอนจาการกระจายอ านาจจากรัฐปาล  
     8. การเพิา่ศักยภาพของผังเาืองให้เป็นเครื่องาอืช้ีน าและสนัปสนุนการพฒันาเาอืงอย่างาี
ประสิทธิภาพโดย ไา่ก่อใหเ้กิดควาาขัดแย้งหรือเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว     
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อาและการจัดการทรพัยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อา  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุ ภาพชีวิตและสงัคา  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเาือง การปริหาร 
ง. การวางแผน 
     อปต.ป่อหิน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันา 5 ปง (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาา
กระปวนการทีป่ัญญัติไว้ในระเปียปกระทรวงาหาดไทย โดยผ่านการาีส่วนร่วาของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคา การประชุากรราการชุาชน เพื่อรัปฟงัปญัหาและควาาต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
น าาาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพื้นที่ ที่ปรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปง ต่อไป  
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    อบต.บ่อหิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด 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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
53 42,194,900.00 103 40,597,000.00 135 106,901,000.00 125 161,384,400.00 87 202,178,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว 
21 2,530,000.00 21 2,690,000.00 26 24,630,000.00 25 41,600,000.00 24 24,860,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
42 11,037,000.00 49 12,343,100.00 67 16,580,350.00 65 18,082,600.00 56 14,044,850.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

17 770,000.00 17 770,000.00 20 1,010,000.00 24 2,110,000.00 20 1,090,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพ

ชีวิตและสังคม  
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 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง 

การบริหาร 
26 3,150,000.00 26 3,200,000.00 37 11,260,000.00 32 10,550,000.00 32 4,470,000.00 

รวม 231 74,388,500.00 296 73,696,700.00 374 216,043,950.00 356 257,106,600.00 301 264,850,450.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้ปริหารอปต.ป่อหิน ได้ประกาศใช้ข้อปญัญัติงปประาา  โดยาีโครงการทีป่รรจอุยู่ในข้อปัญญัติงปประาา  จ านวน 78 โครงการ งปประาา  
29,811,940 ปาท สาาารถจ าแนกตาายุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 545,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว 2 50,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  21 11,431,140.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อาและการจัดการทรพัยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อา  3 35,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุ ภาพชีวิตและสงัคา  42 17,028,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเาือง การปริหาร 7 722,200.00 

รวม 78 29,811,940.00 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ่อหิน มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแคปซลีสายหลงัอ าเภอ-ไร่
ออก (ตอน 4) หาูท่ี่ 1-หาู่ที่ 5 

500,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนต าปลป่อหินาีถนน
ส าหรัปใช้ในการคานาคาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 า. 
ยาว 220 า. หนา 0.04 
า. 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการตัดหญ้าสองข้างถนน
ภายในต าปลป่อหิน 

45,000.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนต าปลป่อหินาี
ควาาสะดวกปลอดภัยในการ
คานาคา 

ตัดหญ้าปริเว สองข้าง
ถนนทุกสายในต าปลป่อ
หิน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างหลังคาปอ่น้ า 
หาู่ที่ 6 

0.00 ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อใหป้ระชาชนต าปลป่อหินาีน้ า
ส าหรัปอปุโภค ปริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ก่อสร้างหลงัคา ขนาด 
กว้าง 3 า. ยาว 4 เาตร 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝกึอาชีพระยะสั้นแก่
ประชาชนต าปลป่อหิน 

30,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อเพิ่าศักยภาพการผลิตให้กปั
ประชาชนในเขตต าปล 

จัดฝึกอปราอาชีพด้าน
ต่างๆ ให้แก่ประชาชนใน
เขตต าปล จ านวน 2 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสง่เสราิการ
ท่องเที่ยวแปปโฮาสเตย์
ต าปลปอ่หิน 

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อสง่เสราิให้ชุาชนาี
รายได้จากการสง่เสราิ
แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้
ควาาเข้าใจเรือ่งโฮาสเตย์ 

ส่งเสริาการท่องเที่ยวแปป
โฮาสเตย์ต าปลป่อหิน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรัปโรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าปลปอ่หิน 

2,800,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนในเขต
พื้นที่าีสุขภาพร่างกายที่
สาปรู ์ แข็งแรง 

สนปัสนุนงปประาา เป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กปั
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าปลป่อ
หิน จ านวน 5 โรงเรียน 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรัปศูนย์พฒันาเด็กเลก็
ของ อปต.ปอ่หิน 

735,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนในเขต
พื้นที่าีสุขภาพร่างกายที่
สาปรู ์ แข็งแรง 

สนัปสนุนงปประาา เป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กปัศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 5 
ศูนย์ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการจัดงานประเพ ี
วันลอยกระทง 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ
ประชาชน เกิดควาา
ซาปซึง้ เห็นคุ ค่าและ
ควาาส าคัญวัฒนธรราไทย 

จัดงานประเพ ีวันลอยกระทง
ในเขตพื้นที่ต าปลป่อหิน ปงละ 
1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ส าหรัปศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

255,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อสนปัสนุนค่าอุปกร ์การ
เรียน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

สนัปสนุนค่าอุปกร ์การเรียน 
สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 5 ศูนย์ 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการให้กปั
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขต
พื้นที่ต าปลป่อหิน 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อให้นกัเรียนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้แสดงออกด้านวิชาการ 

จัดการแข่งขันทกัษะด้าน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 50,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กในต าปลป่อหินได้าี
โอกาสเข้าร่วากจิกรราเนื่องใน
งานวันเด็กแหง่ชาติ 

สนัปสนุนงปประาา การจัด
งานวันเด็กแหง่ชาติ ร่วากัป
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่ต าปลปอ่หิน 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการประชุา
ค ะกรราการพฒันาศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

5,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อจัดการประชุา ช้ีแจง
ค ะกรราการศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัด อปต.ปอ่หิน 

จัดประชุาช้ีแจงค ะกรราการ
ศูนย์ๆ ละ 2 ครั้ง/ปงการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสอนศาสนา
อิสลาาภาคฟัรดูอีน 

109,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อสง่เสราิการเรียนการสอน
ศาสนาอิสลาาให้แก่เด็กนักเรียน 

อุดหนุนศูนย์อปราศาสนา
อิสลาาและจริยธรราป้านดุหุน 
ป้านโต๊ะปันและป้านปากคลอง 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการอาหารอาหาร
เสริา (นา) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีจ่ัดต้ังเอง 

1,628,770.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ าี
สุขภาพร่างกายที่สาปรู ์ 
แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริา (นา) ให้กัป
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การ
ปรหิารส่วนต าปลป่อหิน จ านวน 
5 ศูนย์ 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการอาหารเสราิ 
(นา) ส าหรปัโรงเรียนใน
พื้นที่ต าปลป่อหิน 

1,628,770.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ าี
สุขภาพร่างกายที่สาปรู ์ 
แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริา (นา) ให้กัป
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าปลป่อ
หิน จ านวน 5 โรงเรียน 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การปรหิารส่วน
ต าปลปอ่หิน  

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กปฐาวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา และ
กิจกรรากลางแจง้ ส่งเสริาให้
เด็กปฐาวัยาีกิจกรราเคลื่อนไหว
ร่างกาย ออกก าลงักายหรือเล่น
กีฬา เพื่อสร้างสุขภาพพลานาาัย
ที่แข็งแรงสาปูร ์ าีพฒันาการ
สาวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ในต าปลป่อหิน ปง
ละ 1 ครั้ง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการปรัปปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ป้านพรุจูด 

52,500.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อปรัปปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้าาตรฐาน 

ปรัปปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ศูนย์ 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการปรัปปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ป้านไร่
ออก 

52,500.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อปรัปปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้าาตรฐาน 

ปรัปปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ศูนย์ 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการผลิตสือ่และ
นวัตกรราทางการศึกษา 

0.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อสง่เสราิให้ครูทุกคนาีควาารู้
ควาาเข้าใจในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและการจัดประสป
การเรียนรู้ได้อย่างาี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/จัดสง่ครฝูึกอปรา
การผลิตสือ่การเรียนการสอน 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการจัดประชุา
ค ะกรราการการศึกษา
ขององค์การปริหารส่วน
ต าปลปอ่หิน 

5,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อให้ค ะกรราการการศึกษา
ขององค์การปริหารส่วนต าปล
ป่อหินาีส่วนร่วาในการพฒันา
การศึกษาของต าปล 

จัดประชุาค ะกรราการ
การศึกษาขององค์การปรหิาร
ส่วนต าปลป่อหิน จ านวน 2 
ครั้ง/ปง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุนค่า
หนังสือเรียนส าหรปัศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

24,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อสนปัสนุนหนงัสือเรียน
และลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองนกัเรียนในเรือ่ง
หนังสือเรียน 

สนัปสนุนหนงัสือเรียนให้แก่เดก็
นักเรียน (อายุ 3-5 ปง) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 5 ศูนย์ 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุนค่า
อุปกร ์การเรียนส าหรัป
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

24,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อสนปัสนุนอุปกร ์การ
เรียนและลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครองนักเรียนใน
เรื่องอุปกร ์การเรียน 

สนัปสนุนอุปกร ์การเรียนให้แก่
เด็กนักเรียน (อายุ 3-5 ปง) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 5 
ศูนย์ 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุนค่า
เครื่องแปปนกัเรียน
ส าหรัปศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

36,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อสนปัสนุนเครือ่งแปป
นักเรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
นักเรียนในเรื่องเครื่องแปป
นักเรียน 

สนัปสนุนเครื่องแปปนักเรียน
ให้แก่เด็กนกัเรียน (อายุ 3-5 ปง) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 
ศูนย์ 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุน
กิจกรราพัฒนาคุ ภาพ
ผู้เรียนส าหรปัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

51,600.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อสง่เสราิใหเ้ด็กนักเรียน
ท ากิจกรราเพิา่ทักษะ
วิชาการ 

สนัปสนุนการท ากจิกรราพฒันา
คุ ภาพผู้เรียน ให้แกเ่ด็ก
นักเรียน (อายุ 3-5 ปง) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ จ านวน 5 ศูนย์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ หาูท่ี่ 6 

1,985,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กก่อนวัยเรียนได้าี
สถานที่ส าหรปัเตรียาควาา
พร้อาก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเดก็
เล็กจ านวน 1 หลัง 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ หาูท่ี่ 3 

1,989,000.00 ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรา 

เพื่อใหเ้ด็กก่อนวัยเรียนได้าี
สถานที่ส าหรปัเตรียาควาา
พร้อาก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเดก็
เล็ก จ านวน 1 หลัง 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อาและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อา  

โครงการปลูกป่าเฉลาิ
พระเกียรต ิ 

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อสง่เสราิในการเพิ่าพื้นที่
สีเขียวในต าปลป่อหิน 

จัดกิจกรราปลูกป่า ดูแลรกัษา
ป่า 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อาและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อา  

โครงการอาสาสาัคร
ท้องถ่ินรกัษ์โลก (อถล.) 

5,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรราชาติ
ให้กัปประชาชน 

จัดอปราอาสาัครท้องถ่ินรักษ์
โลก (อถล.) จ านวน 1 รุ่น 
เป้าหาาย 100 คน จัดท าสื่อ 
ประชาสาัพันธ์ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อาและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อา  

โครงการสง่เสราิการาี
ส่วนร่วาของชุาชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 

10,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อสง่เสราิให้ชุาชนากีาร
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ตั้งแต่ต้นทาง 

จัดอปราการคัดแยกขยะและ
ร รงค์สร้างจิตส านึกในการคัด
แยกขยะ 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสงเคราะหเ์ปี้ย
ยังชีพคนพิการ 

3,060,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อดูแลให้ควาาช่วยเหลอื
คนพิการใหา้ีคุ ภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

จ่ายเปี้ยยังชีพคนพิการต าปลป่อ
หินตาาหลักเก ฑ์ทีก่ราส่งเสริา
ฯ ก าหนด 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสงเคราะหเ์ปี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

96,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อดูแลให้ควาาช่วยเหลอื
ผู้ป่วยเอดส์ให้ไดร้ัปการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหาาะสา 

จ่ายเปี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ต าปล
ป่อหินคนละ 500 ปาทต่อคน
ต่อเดือน ตาาหลักเก ฑ์ที่กรา
ส่งเสริาฯ ก าหนด 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสงเคราะหเ์ปี้ย
ยังชีพผู้สงูอายุ 

8,090,400.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อใหป้ระชาชนที่าีอายุ
เกิน 60 ปงข้ึนไป ได้รัปการ
พัฒนาคุ ภาพชีวิต 

จ่ายเปี้ยยังชีพผูสู้งอายุที่าีอายุ
เกิน 60 ปงข้ึนไปตาาหลักเก ฑ์
ที่กราส่งเสริาฯ ก าหนด 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนก่อนเกิดเหตุ 
ข ะเกิดเหตุ และหลัง
เกิดเหตุภัยพิปัต ิ

130,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อให้ควาาช่วยเหลือ
ประชาชนในต าปลป่อหินที่
ประสปสาธาร ภัย 

สนัปสนุนงปประาา ในการ
ซ่อาแซาป้านเรือนของ
ประชาชนที่ประสปสาธาร ภัย 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีต าปลป่อหิน 

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อใหก้ลุา่สตรีได้รัปการ
พัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาปทปาทสตรีและด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่าผู้น าสตรีต าปลป่อหิน 
จ านวน 60 คน 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

30,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขยาเสพ
ติดภายในต าปลป่อหิน 

เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและกจิกรราการป าปัด
ฟื้นฟูผู้ติดยา/ผูเ้สพยาเสพติด 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสง่เสราิ/
สนัปสนุนศูนย์พัฒนา
ครอปครัวต าปลปอ่หิน 

10,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อสนปัสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พฒันา
ครอปครัวในชุาชนต าปลป่อ
หิน 

สนัปสนุนงปประาา ให้ศูนย์
พัฒนาครอปครัวในชุาชนต าปล
ป่อหิน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุ ภาพ
ชีวิตและสังคา  

โครงการพัฒนา
คุ ภาพชีวิต
ผู้สงูอายุ  

0.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล
, ส านักงานปลัด 
อปต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุาีควาารู้ เข้าใจ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ ของผู้สูงอายุตาาพระราชปัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ส่งเสริาให้
ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงควาาส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจสาาารถด ารงอยู่ในสังคาได้อย่างาีคุ ค่าเปิดพ้ืนท่ีให้
ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรราร่วากันและแลกเปลี่ยนประสปการ ์ด้วยกัน 
ส่งเสริาและสนัปสนนุให้ผู้สูงอายุาีคุ ภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

จัดอปราให้ควาารู้ 
จ านวน 1 ครั้ง/ปง 
ผู้สงูอายุในต าปลป่อ
หิน จ านวน 300 
คน 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุ ภาพ
ชีวิตและสังคา  

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชน (อปต.
ป่อหินคัพต้านยา
เสพติด) 

400,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรา 

เพื่อสง่เสราิให้นกัเรียน เยาวชนและประชาชนรู้จักการออก
ก าลังกาย ห่างไกลยาเสพติด าีควาารัก สาาัคคี และาี
สุขภาพร่างกายที่สาปรู ์ แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน
และประชาชน ปงละ 
1 ครั้ง 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุ ภาพ
ชีวิตและสังคา  

โครงการอุดหนุน
อุปกร ์กีฬาให้แก่
หาู่ป้าน หาู่ที่ 1-9 

70,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรา 

เพื่อใหป้ระชาชนในต าปลได้าีอุปกร ์กีฬาส าหรปัใช้ในการ
ออกก าลงักายอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

อุดหนุนศูนย์กีฬา
ให้กัปหาู่ป้าน 
จ านวน 9 หาูป่้าน 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุ ภาพ
ชีวิตและสังคา  

โครงการอปราหาอ
หาู่ป้านในราช
ประสงค์ หาู่ที่ 1 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล
, ส านักงานปลัด 
อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการช่วยเหลือ การปฐาพยาปาล
เปื้องต้นได้อย่างถูกต้องและสาาารถช่วยเหลือคนในหาู่ปา้นได้
ทันท่วงท ี

อปรา จ านวน 1 
ครั้ง ผู้เข้ารัปการ
อปรา จ านวน 70 
คน  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

41.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สงัคา  

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สาเดจ็พระเจ้าลกูยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ์วลัย
ลักษ ์อัครราชกุาารี หาู่ที่ 1  

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรัปปริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตาาอาการ 
การให้พยาปาล ปริการด้านทันตกรราและ
ได้รัปการให้สุขศึกษา 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 100 คน  

42.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการพัฒนาระปป
สุขาภิปาลในโรงเรียนและ
ชุาชนของสาเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาาปราราช
กุาารี หาู่ที่ 1 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อพัฒนาปรัปปรุงระปปสุขาภิปาลและ
สิ่งแวดล้อาที่ดีในโรงเรียนและชุาชนให้าี
ควาาสะอาดและปลอดภัย นักเรียนและ
ชุาชน าีควาารู้ ควาาเข้าใจเก่ียวกัป
สุขาภิปาลและสาาารถน าควาารู้ที่ได้ไป
ปรัปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 100 คน  

43.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการอปราหาอหาูป่้านใน
ราชประสงค์ หาู่ที่ 2 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐาพยาปาลเปื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสาาารถช่วยเหลือคนในหาู่ป้านได้
ทันท่วงที 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 70 คน  

44.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการพัฒนาระปป
สุขาภิปาลในโรงเรียนและ
ชุาชนของสาเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาาปราราช
กุาารี หาู่ที่ 2 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อพัฒนาปรัปปรุงระปปสุขาภิปาลและ
สิ่งแวดล้อาที่ดีในโรงเรียนและชุาชนให้าี
ควาาสะอาดและปลอดภัย นักเรียนและ
ชุาชน าีควาารู้ ควาาเข้าใจเก่ียวกัป
สุขาภิปาลและสาาารถน าควาารู้ที่ได้ไป
ปรัปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 100 คน  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สาเดจ็พระเจ้าลกูยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ์วลัย
ลักษ ์อัครราชกุาารี หาู่ที่ 2  

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถงึการรัปปริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตาา
อาการ การให้พยาปาล ปริการด้านทัน
ตกรราและได้รัปการให้สขุศึกษา 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 100 คน  

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการอปราหาอหาูป่้านใน
ราชประสงค์ หาู่ที่ 3 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐาพยาปาลเปื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและสาาารถช่วยเหลือคนใน
หาู่ป้านได้ทันท่วงท ี

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 70 คน  

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการพัฒนาระปป
สุขาภิปาลในโรงเรียนและ
ชุาชนของสาเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาาปราราช
กุาารี หาู่ที่ 3 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อพัฒนาปรัปปรุงระปปสขุาภิปาลและ
สิ่งแวดล้อาทีด่ีในโรงเรียนและชุาชนให้าี
ควาาสะอาดและปลอดภัย นักเรียนและ
ชุาชน าีควาารู้ ควาาเขา้ใจเก่ียวกัป
สุขาภปิาลและสาาารถน าควาารู้ที่ได้ไป
ปรัปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 100 คน  

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สาเดจ็พระเจ้าลกูยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ์วลัย
ลักษ ์อัครราชกุาารี หาู่ที่ 3  

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถงึการรัปปริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตาา
อาการ การให้พยาปาล ปริการด้านทัน
ตกรราและได้รัปการให้สขุศึกษา 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 100 คน  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

49.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการอปราหาอหาูป่้านใน
ราชประสงค์ หาู่ที่ 4 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐาพยาปาลเปื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสาาารถช่วยเหลือคนในหาู่ป้านได้
ทันท่วงที 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 70 คน  

50.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสง่เสราิโภชนาการ
และสุขภาพอนาาัยแา่และ
เด็ก หาู่ที่ 4 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อส่งเสริาให้หญิงาีครรภ์ หญิงให้นาปุตร
และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปง ได้รัป
ปริการที่เหาาะสาและได้รัปควาารู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ แา่าีภาวะ
โภชนาการและสุขภาพอนาาัยที่ดี เด็กเกิด
รอดาีการเจริญเติปโตและพัฒนาการได้เต็า
ศักยภาพ 

ให้ปรกิารดูแลอนาาัยแา่
และเด็ก สนัปสนุน
อาหารเสริาและยาที่
จ าเป็นส าหรปัแา่และ
เด็ก 

51.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการร รงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One ในหาูป่้าน 
หาู่ที่ 4 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อสนัปสนุนเยาวชนและชุาชนให้จัด
กิจกรราสร้างสรรค์โดยการสนัปสนุนของ
สังคา เผยแพร่ควาารู้เก่ียวกัปการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่าประชาชน
และเยาวชนทั่วไป 

อปราให้ควาารู้แกเ่ด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 100 คน 

52.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการอปราหาอหาูป่้านใน
ราชประสงค์ หาู่ที่ 5 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐาพยาปาลเปื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสาาารถช่วยเหลือคนในหาู่ป้านได้
ทันท่วงที 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 70 คน  
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสง่เสราิโภชนาการ
และสุขภาพอนาาัยแา่และ
เด็ก หาู่ที่ 5 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อส่งเสริาให้หญิงาีครรภ์ หญิงให้นาปุตรและ
เด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปง ได้รัปปริการ
ท่ีเหาาะสาและได้รัปควาารู้ด้านอาหารและ
โภชนาการ แา่าีภาวะโภชนาการและสุขภาพ
อนาาัยท่ีดี เด็กเกิดรอดาีการเจริญเติปโตและ
พัฒนาการได้เต็าศักยภาพ 

ให้ปรกิารดูแลอนาาัยแา่
และเด็ก สนัปสนุน
อาหารเสริาและยาที่
จ าเป็นส าหรปัแา่และ
เด็ก 

54.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการร รงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One ในหาูป่้าน 
หาู่ที่ 5 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อสนัปสนุนเยาวชนและชุาชนให้จัด
กิจกรราสร้างสรรค์โดยการสนัปสนุนของ
สังคา เผยแพร่ควาารู้เก่ียวกัปการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่าประชาชน
และเยาวชนทั่วไป 

อปราให้ควาารู้แกเ่ด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 100 คน 

55.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการอปราหาอหาูป่้านใน
ราชประสงค์ หาู่ที่ 6 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐาพยาปาลเปื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสาาารถช่วยเหลือคนในหาู่ป้านได้
ทันท่วงที 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 70 คน  

56.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการพฒันาระปปสขุาภปิาล
ในโรงเรียนและชุาชนของ
สาเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยาาปราราชกุาารี หาูท่ี่ 6 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อพัฒนาปรัปปรุงระปปสุขาภิปาลและ
สิ่งแวดล้อาท่ีดีในโรงเรียนและชุาชนให้าีควาา
สะอาดและปลอดภัย และเพื่อให้นักเรียนและ
ชุาชน าีควาารู้ ควาาเข้าใจเกี่ยวกัปสุขาภิปาล
และสาาารถน าควาารู้ท่ีได้ไปปรัปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปรา 
จ านวน 100 คน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สาเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภร ์วลัยลักษ ์อัครราช
กุาารี หาู่ที่ 6 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรัปปริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตาาอาการ 
การให้พยาปาล ปริการด้านทันตกรราและ
ได้รัปการให้สุขศึกษา 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารัปการ
อปรา จ านวน 100 คน 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา 

โครงการอปราหาอหาู่ป้านใน
ราชประสงค์ หาู่ที่ 7 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐาพยาปาลเปื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสาาารถช่วยเหลือคนในหาู่ป้านได้
ทันท่วงที 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารัปการ
อปรา จ านวน 70 คน 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา 

โครงการส่งเสริาโภชนาการ
และสุขภาพอนาาัยแา่และเด็ก 
หาู่ที่ 7 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อส่งเสริาให้หญิงาีครรภ์ หญิงให้นาปุตร
และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปง ได้รัป
ปริการท่ีเหาาะสาและได้รัปควาารู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ แา่าีภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนาาัยท่ีดี เด็กเกิดรอดาีการ
เจริญเติปโตและพัฒนาการได้เต็าศักยภาพ 

เพื่อส่งเสริาให้หญิงาีครรภ์ หญิงให้นา
ปุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 
ปง ได้รัปปริการท่ีเหาาะสาและได้รัป
ควาารู้ด้านอาหารและโภชนาการ แา่าี
ภาวะโภชนาการและสุขภาพอนาาัยท่ีดี 
เด็กเกิดรอดาีการเจริญเติปโตและ
พัฒนาการได้เต็าศักยภาพ 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา 

โครงการร รงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One ในหาู่ป้าน หาู่
ที่ 7 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อสนัปสนุนเยาวชนและชาุชนให้จัดกิจกรรา
สร้างสรรค์โดยการสนัปสนุนของสังคา และ
เผยแพร่ควาารู้เกี่ยวกัปการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่าประชาชนและเยาวชน
ท่ัวไป 

เด็ก เยาวชนและประชาชน อปรา
ให้ควาารู้ จ านวน 100 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการอปราหาอหาู่ป้านในราช
ประสงค์ หาู่ที่ 8 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีควาารู้ในการช่วยเหลือ 
การปฐาพยาปาลเปื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
และสาาารถช่วยเหลือคนในหาู่ป้านได้
ทันท่วงที 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รัปการอปรา จ านวน 70 คน 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สาเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภร ์วลัยลักษ ์อัครราชกุาารี หาู่
ที่ 8  

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรัปปริการ
ตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคตาาอาการ 
การให้พยาปาล ปริการด้านทันตกรราและ
ได้รัปการให้สุขศึกษา 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รัปการอปรา จ านวน 100 
คน 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการพัฒนาระปปสุขาภิปาลใน
โรงเรียนและชุาชนของสาเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาาปรา
ราชกุาารี หาู่ที่ 8 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อพัฒนาปรัปปรุงระปปสุขาภิปาลและ
สิ่งแวดล้อาที่ดีในโรงเรียนและชุาชนให้าี
ควาาสะอาดและปลอดภัย นักเรียนและ
ชุาชน าีควาารู้ ควาาเข้าใจเก่ียวกัป
สุขาภิปาลและสาาารถน าควาารู้ที่ได้ไป
ปรัปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รัปการอปรา จ านวน 100 
คน  

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการพัฒนาระปปสุขาภิปาลใน
โรงเรียนและชุาชนของสาเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาาปรา
ราชกุาารี หาู่ที่ 9 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., ส านัก
ปลัดเทศปาล, ส านักงาน
ปลัด อปต. 

เพื่อพัฒนาปรัปปรุงระปปสุขาภิปาลและ
สิ่งแวดล้อาที่ดีในโรงเรียนและชุาชนให้าี
ควาาสะอาดและปลอดภัย นักเรียนและ
ชุาชน าีควาารู้ ควาาเข้าใจเก่ียวกัป
สุขาภิปาลและสาาารถน าควาารู้ที่ได้ไป
ปรัปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รัปการอปรา จ านวน 100 
คน  
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการพัฒนาระปป
สุขาภิปาลในโรงเรียนและ
ชุาชนของสาเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาาปราราช
กุาารี หาู่ที่ 9 

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงการรปั
ปริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษา
โรคตาาอาการ การใหพ้ยาปาล 
ปริการด้านทันตกรราและได้รปัการ
ให้สุขศึกษา 

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รัปการอปรา จ านวน 100 
คน  

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการอปราหาอหาูป่้านใน
ราชประสงค์ หาู่ที่ 9  

180,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อใหป้ระชาชนาีควาารู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐาพยาปาลเปื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องและสาาารถ
ช่วยเหลือคนในหาู่ป้านได้ทันท่วงท ี

อปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รัปการอปรา จ านวน 70 
คน 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสง่เสราิและ
สนัปสนุนการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อลดอัตราป่วยและไา่าผีู้ป่วยตาย
ด้วยโรคไข้เลือดออก ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย และก าจัดลูกน้ า
ยุงลายในโรงเรียนและชุาชน าัสยิด 

จัดหาน้ ายาและเคาีภั ฑ์ 
เวชภั ฑ์ต่างๆ น้ าาันผสา
น้ ายาก าจัดยุงลาย สารเคาี
ทรายอะเปท ฯลฯ 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการสง่เสราิและ
สนัปสนุนการควปคุาป้องกัน
โรคพิษสุนัขป้าและคุาก าเนิด
สุนัขและแาว 

30,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อปอ้งกันควปคุาไา่ให้เกิดการ
ระปาดของโรคพิษสุนัขป้าข้ึนใน
ชุาชน 

จัดซื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขป้าและคุาก าเนิด
สุนัขและแาว 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการป้องกันและลด
อุปัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปงใหา ่

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อสร้างควาาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล
ส าคัญปงใหา่ 

จัดโครงการส่งเสริาและ
สนัปสนุนการร รงค์ป้องกัน
การลดอุปัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการป้องกันและลด
อุปัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อสร้างควาาปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล
ส าคัญสงกรานต์ 

จัดโครงการส่งเสริาและ
สนัปสนุนการร รงค์ป้องกัน
การลดอุปัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุ ภาพชีวิตและ
สังคา  

โครงการฝกึอปราชุด
ปฏิปัติการจิตอาสาภัยพิปัติ
ประจ าองค์การปริหารส่วน
ต าปลปอ่หิน 

172,200.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

- เพื่อจัดตั้งชุดปฏิปัติการจิตอาสาภัยพิปัติ
ประจ าองค์การปริหารส่วนต าปลป่อหินที่
สาาารถปฏิปัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันและปรรเทาสาธาร ภัย 
- เพื่อส่งเสริาชุดปฏิปัติการจิตอาสาภัย
พิปัติประจ าองค์การปริหารส่วนต าปลป่อ
หินได้าีควาารู้ ควาาเข้าใจในการจัดการ
สาธาร ภัย ระปปปัญชาการเหตุการ ์ 
(Incident Command System : ICS) 
การควปคุาสั่งการ การปริหารจัดการสา
ธาร ภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแปป
และาีาาตรฐานเดียวกัน 

จัดฝึกอปรา จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารัปการอปราและผู้ที่
เก่ียวข้อง จ านวน 60 คน 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปงงปประาา  2564 

 

 24 ผลการด าเนินงานประจ าปงงปประาาร 2564 
 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเาอืง การ
ปรหิาร 

โครงการ อปต.สัญจรพป
ประชาชน 

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ประชาชนาีส่วนร่วาในการจัดท า
แผนพัฒนาและจัดเก็ปภาษีเป็นไปอย่างาี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ อปต.สัญจร พป
ประชาชนจ านวน 9 หาู่ป้าน 

73.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเาอืง การ
ปรหิาร 

โครงการสง่เสราิคุ ธรรา 
จริยธรราของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน อปต.ป่อหิน 

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้ค ะผู้ปริหาร ส.อปต. พนักงาน
ส่วนต าปล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างาีควาารู้เรื่องจรรยาปรร  หลักธรร
าาภิปาล และการปริหารกิจการป้านเาือง
ที่ดีเพิ่าาากขึ้น ส่งเสริาให้น าควาารู้เรื่อง
จรรยาปรร  หลักธรราาภิปาล และการ
ปริหารกิจการป้านเาืองที่ดีไปใช้ในการ
ปฏิปัติงานได้อย่างาีประสิทธิภาพ 

ค ะผู้ปริหาร ส.อปต. พนักงาน
ส่วนต าปล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การปริหาร
ส่วนต าปลป่อหิน จ านวน 50 
คน จัดอปราให้ควาารู้ จ านวน 
1 ครั้ง 

74.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเาอืง การ
ปรหิาร 

โครงการสง่เสราิสนปัสนุนการ
ด าเนินงานตาาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงระดปั
ครัวเรือน ระดัปชุาชน และ
ระดัปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

10,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อส่งเสริาและพัฒนาคุ ภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สาาารถพึ่งพาตนเองได้ปน
วิถีชีวิตพอเพียง ส่งเสริาและสนัปสนุนให้
เกษตรกรปรัปเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ
ด าเนินการด้าน การเกษตรให้สอดคล้อง
เหาาะสากัปศักยภาพของพื้นที่และภูาิ
สังคา 

จัดอปราให้ควาารู้เก่ียวกัปการ
ด าเนินงานตาาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปงงปประาา  2564 

 

 25 ผลการด าเนินงานประจ าปงงปประาาร 2564 
 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

75.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเาอืง การ
ปรหิาร 

โครงการสง่เสราิและสนัปสนุน
ฝึกอปราอาสาสาัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 

10,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อส่งเสริาระปปป้องกันและปรรเทาสา
ธาร ภัยให้แก่ประชาชน 

จัดโครงการฝึกอปรา/ทปทวน 
อปพร. จ านวน 3 รุ่น เป้าหาาย 
40 คน 

76.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเาอืง การ
ปรหิาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิปัติการ
ร่วาในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ระดัปอ าเภอ อ าเภอสเิกา 
จังหวัดตรัง 

20,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อให้าีสถานที่กลางในการด าเนินงาน 
ประสานข้อาูลและประสานการ
ปฏิปัติงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ  

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินงานและประสานข้อาูล 

77.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเาอืง การ
ปรหิาร 

โครงการฝกึอปราและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิปัติงาน 

92,200.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อส่งเสริาและพัฒนาปุคลากรให้าี
ควาารู้ควาาสาาารถในการปฏิปัติงาน
ของผู้ปริหาร สาาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าปล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อปต.ป่อ
หิน 

จัดโครงการฝึกอปราเพื่อเพิ่า
ประสิทธิภาพในการปฏิปัติงาน
และการศึกษาดูงานของ
ผู้ปริหาร สาาชิกสภา 
ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าปล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อปต.
ป่อหินและหรือปุคคลภายนอก
ตาาระเปียปว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอปราฯ  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

78.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเาอืง การ
ปรหิาร 

โครงการเลือกตัง้ 550,000.00 ส านักปลัด อปจ., 
ส านักปลัดเทศปาล, 
ส านักงานปลัด อปต. 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเลือกตั้งนายก 
อปต. และ ส.อปต.ป่อหินเป็นไปตาา 
พ.ร.ป.สภาต าปลและองค์การปริหาร
ส่วนต าปล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่าเตาิถึงฉปปัที่ 6 พ.ศ.2552 
และ พ.ร.ป.การเลือกตัง้สาาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้ปริหารท้องถ่ิน พ.ศ.
2545 แก้ไขเพิ่าเติาถึงฉปัปที่ 3 
พ.ศ.2554 

สาาารถจัดการเลอืกตั้ง
นายก อปต.และ ส.อปต.
เป็นไปตาาพ.ร.ป.สภา
ต าปลและองค์การปริหาร
ส่วนต าปล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่าเติาถึงฉปัปที่ 
6 พ.ศ.2552 และ พ.ร.ป.
การเลือกตัง้สาาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้ปริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2545 แก้ไข
เพิ่าเตาิถึงฉปปัที่ 3 พ.ศ.
2554 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
      อปต.ป่อหิน าีการใช้จ่ายงปประาา ในการด าเนินโครงการตาาข้อปัญญัติงปประาา  โดยได้าีการกอ่หนีผู้กพัน/ ลงนาาในสัญญา รวา 27 โครงการ จ านวนเงิน 
23,554,740 ปาท าีการเปิกจ่ายงปประาา  จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 15,866,683 ล้านปาท สาาารถจ าแนกตาายุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 540,884.43 2 540,884.43 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา 16 10,124,112.80 14 4,714,360.80 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อาและการจัดการทรพัยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อา 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุ ภาพชีวิตและสงัคา 7 10,589,758.00 7 10,589,758.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเาือง การปริหาร 2 21,680.00 2 21,680.00 

รวม 27 21,276,435.23 25 15,866,683.23 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ่อหิน ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแคปซลีสายหลงัอ าเภอ-ไร่
ออก (ตอน 4) หาูท่ี่ 1-หาู่ที่ 5 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าจ้างเหาาปริการ 45,000.00 40,884.43 40,884.43 4,115.57 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการอาหารกลางวันส าหรปั
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าปลป่อหิน 

2,800,000.00 2,614,560.00 2,614,560.00 185,440.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุนค่าใช้จ่าย
ส าหรัปอาหารกลางวันศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

735,000.00 430,480.00 430,480.00 304,520.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน ส าหรัปศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

255,000.00 195,400.00 195,400.00 59,600.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการจัดประชุาค ะกรราการ
ปรหิารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในเขต
พื้นที่องค์การปริหารส่วนต าปลปอ่
หิน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสอนศาสนาอสิลาาภาค
ฟัรดูอีน 

109,000.00 109,000.00 109,000.00 0.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

ค่าอาหารเสริา (นา) (ยกเลิก) 1,628,770.00 1,305,051.40 587,175.40 323,718.60 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

ค่าอาหารเสริา (นา) (ยกเลิก) 1,628,770.00 1,305,051.40 587,175.40 323,718.60 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการปรัปปรงุศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป้านพรุจูด 

52,500.00 51,300.00 51,300.00 1,200.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการปรัปปรงุศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กป้านไร่ออก 

52,500.00 51,300.00 51,300.00 1,200.00 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการจัดประชุาค ะกรราการ
ปรหิารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในเขต
พื้นที่องค์การปริหารส่วนต าปลปอ่
หิน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

โครงการสนปัสนุนค่าหนังสือเรียน 
ส าหรัปศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

24,000.00 13,800.00 13,800.00 10,200.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา 

โครงการสนปัสนุนค่าอปุกร ์การ
เรียน ส าหรปัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

24,000.00 13,800.00 13,800.00 10,200.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา 

โครงการสนปัสนุนค่าเครื่องแปป
นักเรียน ส าหรัปศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

36,000.00 20,700.00 20,700.00 15,300.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา 

โครงการสนปัสนุนกิจกรราพฒันา
คุ ภาพผู้เรียน ส าหรปัศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

51,600.00 29,670.00 29,670.00 21,930.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หาู่ที่ 6 

1,985,000.00 1,985,000.00 0.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา 

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หาู่ที่ 3 

1,989,000.00 1,989,000.00 0.00 0.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา 

เปี้ยยังชีพควาาพิการ 3,060,000.00 2,601,600.00 2,601,600.00 458,400.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา 

เปี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 96,000.00 84,000.00 84,000.00 12,000.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา 

เปี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 8,090,400.00 7,643,400.00 7,643,400.00 447,000.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ 
ข ะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิปัต ิ

130,000.00 111,000.00 111,000.00 19,000.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าปลป่อหิน 20,000.00 4,955.00 4,955.00 15,045.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการป้องกันและลดอปุัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปงใหา ่

20,000.00 8,640.00 8,640.00 11,360.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุ ภาพชีวิตและสังคา  

โครงการฝกึอปราชุดปฏิปัตกิารจิตอาสา
ภัยพิปัติประจ าองค์การปรหิารส่วนต าปล
ป่อหิน 

172,200.00 136,163.00 136,163.00 36,037.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเาือง การปริหาร 

โครงการ อปต.สัญจรพปประชาชน 20,000.00 1,680.00 1,680.00 18,320.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเาือง การปริหาร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิปัติการร่วาใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดัปอ าเภอ อ าเภอ
สิเกา จงัหวัดตรงั 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.บอ่หนิ สิเกา จ.ตรงั  

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

125 161,384,400.00 3 545,000.00 2 540,884.43 2 540,884.43 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
และการท่องเที่ยว 

25 41,600,000.00 2 50,000.00 
    

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรา  

65 18,082,600.00 21 11,431,140.00 16 10,124,112.80 14 4,714,360.80 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สิ่งแวดล้อาและการจัดการ
ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อา  

24 2,110,000.00 3 35,000.00 
    

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุ ภาพ
ชีวิตและสังคา  

85 23,379,600.00 42 17,028,600.00 7 10,589,758.00 7 10,589,758.00 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเาือง 
การปริหาร 

32 10,550,000.00 7 722,200.00 2 21,680.00 2 21,680.00 

รวม 356 257,106,600.00 78 29,811,940.00 27 21,276,435.23 25 15,866,683.23 
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รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  สรุปแยกตามยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณ  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เงินสะสม งบ สปสช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1.2 แผนงานอุตสาหกรราและการโยธา 

         - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคปซลีสายหลงัอ าเภอ-ไร่ออก 
           (ตอน 4) หาู่ที่ 1-หาู่ที่ 5 
         - ค่าจ้างเหาาปริการตัดหญ้าปรเิว  2 ข้างทางในต าปล 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผสุายทางาิตรภาพ หาู่ที่ 1  
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผุ สายน้ าพุ-นาตีน หาู่ที่ 4 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผสุายเกาะอ้ายกลิง้ หาู่ที่ 7 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผสุายวงแหวน หาู่ที่ 5 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผสุายปอ่เพลง หาูท่ี่ 1 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผสุายวงแหวน หาู่ที่ 7  
         - โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป้านกลาง หาูท่ี่ 8 
         - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันติสุข หาู่ที่ 2 ตอน 2 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผสุายป้านนายคล่อง หาูท่ี่ 5 
         - โครงการก่อสร้างหลงัคาป่อน้ า หาู่ที่ 6  
         - โครงการซ่อาแซาถนนดินลกูรังหรือหินผุ หาูท่ี่ 5 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผสุายทุ่งเลี้ยงชาวนา หาูท่ี่ 2 
         - โครงการวางท่อระปายน้ า ศพด. หาูท่ี่ 6 
         - โครงการซ่อาแซาถนนถาดินลกูรงัหรือหินผุ สายสองแพรก-ทุ่งคลองสน หาู่ที 2 
         - โครงการซ่อาแซาถนนดินลกูรังหรือหินผุสายซอยรว่าใจ 2 หาู่ที่ 5 
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รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  สรุปแยกตามยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณ  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เงินสะสม งบ สปสช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.2 แผนงานอุตสาหกรราและการโยธา 
         - โครงการจ้างซ่อาแซากล้องวงจรปิด CCTV หาู่ที่ 1 
         - โครงการจ้างซ่อาแซากล้องวงจรปิด CCTV หาู่ที่ 2 
         - โครงการก่อสร้างท่อระปายน้ า คสล. สายสองแพรก หาู่ที่ 2   
         - โครงการขยายเขตท่อเานประปาสายโคกพลา – ช่องลา หาู่ที่ 7 
         - โครงการขยายเขตท่อเานประปาสายไร่ออก – ช่องลา หาู่ที 5 
         - โครงการปรปัปรุง ศพด.ป้านพรจุูด หาู่ที่ 2 
         - โครงการปรปัปรุง ศพด.ป้านพรจุูด หาู่ที่ 5 
         - โครงการเจาะป่อปาดาลสายไร่ออก – ช่องลา หาูท่ี่ 5 
         - โครงการจ้างปรปัปรุงไฟฟ้าระปปประปาผิวดินสายรวาใจรวาพลงั หาูท่ี่ 5 
         - โครงการจัดซื้อ ติดตั้งระปปเสียงตาาสายชนิดไรส้าย หาู่ที่ 4 
         - โครงการจัดซื้อติดตัง้ระปปเสียงตาาสายชนิดไร้สาย หาู่ที่ 1 
         - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้านนายเหิา หาู่ที ่5 
         - โครงการก่อสร้างระปปประปาหอถังสงู อนาาัยไร่ออก หาู่ที่ 5 
         - โครงการปรปัปรุงเปลี่ยนหอถังประปา หาู่ที่ 9 ป้านปากคลอง 
         - โครงการซ่อาแซาหลังคาป่อน้ าโครงสร้างไา้ หาู่ที่ 6 
         - โครงการซ่อาแซาหลังคาป่อน้ าโครงสร้างเหล็ก หาูท่ี่ 6 
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รวมงบประมาณ 751,676.43 3,752,227.82  410,000 
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รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  สรุปแยกตามยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณ  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เงินสะสม งบ สปสช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว  
    2.1 แผนงานสร้างควาาเข้าแข็งของชุาชน 
          -  

    

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
    3.1 แผนงานการศึกษา 
          -  โครงการอาหารกลางวันส าหรปัโรงเรียนในเขตพืน้ที่ต าปลป่อหิน 
          -  โครงการสนปัสนุนค่าใช้จ่ายส าหรัปอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
          -  โครงการสนปัสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรปัศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
          -  โครงการจัดประชุาค ะกรราการปรหิารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในเขตพื้นที่ 
             องค์การปรหิารส่วนต าปลป่อหิน 
          -  ค่าอาหารเสราิ (นา)  
          -  ค่าอาหารเสราิ (นา)  
          -  โครงการปรัปปรุงศูนย์พฒันาเดก็เล็กป้านพรจุูด 
          -  โครงการปรัปปรุงศูนย์พฒันาเดก็เล็กป้านไร่ออก 
          -  โครงการจัดประชุาค ะกรราการปรหิารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในเขตพื้นที่ 
             องค์การปรหิารส่วนต าปลป่อหิน 
          -  โครงการสนปัสนุนค่าหนังสือเรียน ส าหรัปศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
          -  โครงการสนปัสนุนค่าอปุกร ์การเรียน ส าหรปัศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
          -  โครงการสนปัสนุนค่าเครื่องแปปนักเรียน ส าหรัปศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
          -  โครงการสนปัสนุนกจิกรราพัฒนาคุ ภาพผู้เรียน  
             ส าหรัปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  สรุปแยกตามยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณ  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เงินสะสม งบ สปสช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

    3.2 แผนงานเคหะและชุาชน 

          -  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก หาูท่ี่ 6 
          -  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก หาูท่ี่ 3 

    3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรราและนันทนาการ 

          -  โครงการสอนศาสนาอิสลาาภาคฟัรดอูีน 

 

 

1,985,000.00 
1,989,000.00 

 

109,000.00 

   

รวมงบประมาณ 4,025,000    

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม  

    4.1 แผนงานสาธาร สุข 

    4.2 แผนงานเคหะและชุาชน 

    4.3 แผนงานสร้างควาาเข้าแข็งของชุาชน 

    4.4 แผนงานการเกษตร 
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รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  สรุปแยกตามยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณ  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เงินสะสม งบ สปสช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุ ภาพชีวิตและสังคา 

    5.1  แผนงานสังคาสงเคราะห ์

           -  เปี้ยยังชีพควาาพิการ 
           -  เปี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์
           -  เปี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 

    5.2  แผนงานสร้างควาาเข้าแข็งของชุาชน 

           -  โครงการพฒันาศักยภาพสตรีต าปลป่อหิน 

      5.3  แผนงานรักษาควาาสงปภายใน   

           -  โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ข ะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
              ภัยพิปัต ิ
           -  โครงการป้องกันและลดอุปัตเิหตทุางถนนในช่วงเทศกาลปงใหา่ 
           -  โครงการฝึกอปราชุดปฏิปัติการจิตอาสาภัยพิปัตปิระจ าองค์การปริหาร 
              ส่วนต าปลป่อหิน 

   5.4  แผนงานสาธาร สุข 

          -  โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังโรคเปาหวานและควาาดันโลหิตสูง 
          -  โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันภัยาะเรง็เต้าน้ าและาะเร็งปากาดลูก 
          -  โครงการเสริาพลงัประชาชนกลุ่าเสี่ยงเพื่อปรัปเปลี่ยนพฤติกรราสุขภาพ 
             ในการป้องกันโรคควาาดันโลหิตสูงและโรคเปาหวาน 
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รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  สรุปแยกตามยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณ  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เงินสะสม งบ สปสช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุ ภาพชีวิตและสังคา 

     5.4  แผนงานสาธาร สุข 

          -  โครงการชุาชนร่วาใจร รงค์ป้องกันควปคุาโรคติดต่อ ปง 2564 
          -  โครงการหญงิตั้งครรภ์ฟันสวย ลูกน้อยฟันดีต าปลป่อหิน 
          -  โครงการอปรานักเรียนแกนน าด้านสุขภาพ ปง 2564 
          -  โครงการสง่เสริาสุขภาพผูสู้งอายุ ประจ าปง 2564 
          -  โครงการลดพงุ ลดโรค เริ่าต้นด้วยตัวเรา 
          -  โครงการหาอหาูป่้านร่วาใจ ป้องกันโรคภัยให้ประชาชน  หาู่ที่  4 
          -  โครงการหาอหาูป่้านร่วาใจ ป้องกันโรคภัยให้ประชาชน  หาู่ที่  5        
          -  โครงการหาอหาูป่้านร่วาใจ ป้องกันโรคภัยให้ประชาชน  หาู่ที่  6 
          -  โครงการสง่เสริาสุขภาพจิตผู้สงูอายุโดยใช้หลักธรราค าสอนของศาสนา หาู่ที่ 9         
          -  โครงการสง่เสริาสุขภาพจิตผู้สงูอายุโดยใช้หลักธรราค าสอนของศาสนา หาู่ที่ 3  
          -  โครงการสง่เสริาสุขภาพจิตผู้สงูอายุโดยใช้หลักธรราค าสอนของศาสนา หาู่ที่ 8 
          -  โครงการป้านไร่ออกสะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรคติดต่อในชุาชน หาู่ที่ 5 
          -  โครงการป้านใหา่สะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรคตดิต่อในชุาชน  หาู่ที่ 7 
          -  โครงการป้านไสต้นวาสะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรคติดต่อในชุาชน  
             หาู่ที่ 4 
          -  โครงการป้องกันและควปคุาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 
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รายละเอียดโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ก.ย.2564)  สรุปแยกตามยุทธศาสตร ์แผนงาน และงบประมาณ  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ เงินสะสม งบ สปสช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเาืองการปริหาร 

     6.1  แผนงานปรหิารทั่วไป 

            -  โครงการ อปต.สัญจรพปประชาชน  
            -  โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิปัติการร่วาในการช่วยเหลือประชาชนของ 
               องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดัปอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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รวางปประาา  21,680    

รวางปประาา ทั้งสิ้น 15,388,114.43 3,752,227.82 228,600 410,000 
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ปัญหา อุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 1. งปประาา าจี ากัด ปางโครงการต้องอาศัยงปประาา จากหน่วยงานภายนอก เช่น กราส่งเสริา
การปกครองท้องถ่ิน ทางหลวงชนปท องค์การปริหารส่วนจงัหวัด 
 2. โครงการในแผนพฒันาท้องถ่ินาีจ านวนาาก (เนื่องจากาคีวาาจ าเป็นในการก าหนดโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อรองรปัการขอรัปการสนัปสนุนงปประาา จากหน่วยงานราชการอื่นๆ 
 3. โครงการปางโครงการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน แต่ไา่สาาารถด าเนินการได้ หรือด าเนินการ
ได้แต่ไา่สาาาาารถตอปสนองควาาต้องการของประชาชนได้ สืปเนื่องาาจากไา่ารีะเปียปหรอืข้อกฏหาาย
รองรัปและถูกักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอป 
 4. โครงการในการส่งเสริาการท่องเที่ยว ไา่สาาารถด าเนินการได้เนื่องจากพื้นที่อยู่ในควาารัปผิดชอป
ของหลายหน่วยงาน เช่น กราเจ้าท่า กราทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ อุทยานแหง่ชาติ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรขอรัปการสนปัสนุนงปประาา จากหน่วยงานภายนอกเพิ่าาากขึ้น 
 2. ควราีการจัดประชุา ผู้ปริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวาถงึเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการก าหนด
โครงการต่างๆที่สาาารถด าเนินการได้จริง ไา่ขัดกัประเปียปและข้อกฎหาายและการทักท้วงจากหน่วยงาน
ตรวจสอปก่อนก าหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถ่ินรวาไปถึงการจัดท างปประาา รายจ่ายประจ าปง 
 3. การสง่เสราิการท่องเที่ยวในพื้นทีห่รือการส่งเสริาการท่องเที่ยวในรปูแปปอื่นๆ เช่นการสง่เสราิการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การส่งเสริาการทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 


