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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการมีความชัดเจนในการด าเนินงาน และมีการประสานงาน บูรณาการ
การท างานกับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ขั้นตอนการด าเนินงาน มีการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
         

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ  

 บทน า 1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 1 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 1 
 แผนภูมิข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 2 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  3 
 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) 5 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 32 
 
ภำคผนวก 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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สวนที่ 1 บทน ำ 
 
1.1 บทน ำ 

แผน (Plan) แผนกับการวางแผนเป็นค าที่แยกจากกันไม่ออก แผนคือข้อก าหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือ
แนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการวางแผน คือ กระบวนการคิดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร ท าไมจึง
ท าให้ใครท า ท าท่ีไหน เมื่อไหร่ โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ผลผลิตจาก
การวางแผน ก็คือ การจัดท าแผน อันเป็นข้อก าหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ หลักส าคัญ
ของการวางแผนจึงมุ่งไปที่ความส าเร็จของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และถือได้ว่างาน
อันดับแรกของการบริหารและจัดการของหน่วยงาน คือ การวางแผน 

แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการ
ด าเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าป งบประมาณนั้นๆ และยังเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ป งบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนั้นยังลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นทีอ่งคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  

3. เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 
การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว
อย่างน้อยสามสิบวัน 
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1.4 ประโยชนของแผนกำรด ำเนินงำน 
1.4.1 ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2564   
1.4.2 การด าเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมากขึ้น  
1.4.3 ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
1.4.4 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการควบคุมการด าเนินงานมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้ 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อผู้บริหำร 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 

รวมรวมโครงกำร/กิจกรรม คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.13 500,000 3.15 กองช่าง 
    1.2 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0  
    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 1 1.20 500,000 0.40  
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว      
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 11.11 50,000 2.40 ส านักงานปลัด 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0  

รวม 2 8.00 50,000 0.12  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและศิลปวัฒนธรรม      
    3.1 แผนงานการศึกษา 15 31.91 9,658,370 67.01 กองการศึกษาฯ 
    3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0  
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  
    3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0  

รวม 15 23.44 9,658,370 53.71  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 12.50 25,000 2.81 ส านักงานปลัด 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0  
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 2 8.70 25,000 1.66  
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม      
    5.1 แผนงานงบกลาง 3 75.00 11,376,400 99.26 ส านักงานปลัด 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 45.45 140,000 20.11 ส านักงานปลัด 
    5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 40.00 679,000 13.08 กองการศึกษา 
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 31 67.39 260,000 39.54 ส านักงานปลัด 
    5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 30.77 270,000 5.07 ส านักงานปลัด 

รวม                        47 55.95 12,725,400 54.55  
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร      
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 6.25 20,000 0.25 ส านักงานปลัด 
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 33.33 20,000 3.74 ส านักงานปลัด 
    6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 30.77 1,140,000 60.00 ส านักงานปลัด 

รวม               6 18.75 1,180,000 11.18  
รวมทั้งสิ้น 73 23.47 24,138,770 11.02  
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา
แคปซีลสายหลัง
อ าเภอ-ไร่ออก (ตอน 
4) หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง เพ่ือก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดพาราแคปซีลสาย
สายหลังอ าเภอ-ไร่ออก (ตอน 4) หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อหิน – ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 725 เมตร เนื้อที่ 4,350 
ตารางเมตร 

500,000 หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

รวม 1  500,000               
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  
2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
แบบโฮมสเตย์
ต าบลบ่อหิน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ่อหิน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการฝึก
อาชีพระยะ
สั้นแก่
ประชาชน
ต าบลบ่อหิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึก
อาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในต าบลบ่อหิน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินโครงการ ฯลฯ 

30,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 2  50,000               
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ 

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน 

ต้ังจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่า
สถานที่ อาหาร อาหารว่าง ฯลฯ 

5,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อหิน 

กองการศึกษาฯ             

2. โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะด้าน
วิชาการให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ่อหิน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ เช่น ค่าเงินหรือของ
รางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมและตกแต่งจัด
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

20,000 1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา 
หมู่ที่ 4 

กองการศึกษาฯ             

3. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 
2564 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไส
ต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก และโรงเรียนบ้าน
หัวหิน โรงเรียนละ 10,000 บาท เพ่ือไป
ด าเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 

50,000 1. ร.ร.บ้านพรุจูด 
2. ร.ร.บ้านหัวหิน 
3. ร.ร.บ้านดุหุน 
4. ร.ร.บ้านไสต้น
วา  
5. ร.ร.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             
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3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน                                  

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน เช่น ค่า
เตรียมสนามแข่งขันค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมและตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจัดพิธี
เปิด-ปิดกีฬา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และอุปกรณ์กีฬา ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงิน
หรือของรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
กีฬา ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีม ค่าจัดท าเกียรติ
บัตร เป็นต้น 

35,000 1. ศาลา
อเนกประสงค์บ้านไส
ต้นวา หมู่ที่ 4 

กองการศึกษาฯ             

5. โครงการ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้น
วา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก (170 คน 
x 1,700 บาท) 

255,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             
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3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับ
อาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม เช่น ผลไม้ ขนมหวาน ส าหรับส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
หิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไร่ออก (150 คน x 20 บาท x 245 วัน)  

735,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

7. โครงการ
สนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่เด็ก
นักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 
5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก (120 คน x 
200 บาท) 

24,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             
 

8. โครงการผลิต
สื่อและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา                                   

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรม บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิต
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 

20,000 1. ศพด.บ้านไสต้นวา กองการศึกษาฯ             
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3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการ
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การ
เรียน ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ออก (120 คน x 200 บาท) 

24,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

10. โครงการ
สนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, 
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ออก (120 คน x 300 บาท) 

36,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

11. โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง ตามแบบ สถ.ศพด.1 (ตอก
เสาเข็ม) ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 26 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร 

1,989,000 หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             
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3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. โครงการ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง ตามแบบ สถ.ศพด.1 (ตอก
เสาเข็ม) ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

1,985,000 หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อหิน กองการศึกษาฯ             

13. โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 3-5 ปี ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ออก (120 คน x 430 บาท) 

51,600 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

14. โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ่อ
หิน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จ านวน 5 
โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียน
บ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้าน
ไร่ออก และโรงเรียนบ้านหัวหิน (700 คน x 
20 บาท X 200 วัน) 

2,800,000 1. ร.ร.บ้านพรุจูด 
2. ร.ร.บ้านหัวหิน 
3. ร.ร.บ้านดุหุน 
4. ร.ร.บ้านไสต้นวา  
5. ร.ร.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             
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3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15. โครงการอาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียนใน
พ้ืนที่ต าบลบ่อหิน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน 
โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่
ออก โรงเรียนบ้านหัวหิน (700 คน x 
7.37 บาท x 260 วัน) และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (150 คน x 7.37 บาท 
x 260 วัน) 

1,628,770 1. ร.ร.บ้านพรุจูด 
2. ร.ร.บ้านหัวหิน 
3. ร.ร.บ้านดุหุน 
4. ร.ร.บ้านไสต้นวา  
5. ร.ร.บ้านไร่ออก 
6. ศพด.บ้านพรุจูด 
7. ศพด.บ้านหัวหิน 
8. ศพด.บ้านดุหุน 
9. ศพด.บ้านไสต้นวา  
10. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

รวม 15  9,658,370               
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

5,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ โครงการรักษ์น้ ารักป่า รักษาแผ่นดิน 
โครงการปลูกหญ้าแฝก ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เช่น 
ค่าพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ปลา ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 2  25,000               
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
นักเรียน 
เยาวชน 
และ
ประชาชน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน ประชาชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าจัดพิธี
เปิด-ปิดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ า
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่า
จัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้าย
ชื่อหรือทีม ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบ ารุงสถานที่จัดกีฬา ค่าเช่าเครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด น้ าประปา ค่า
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

400,000 1. สนาม
หน้าอ าเภอ
สิเกา 

กองการศึกษาฯ             

2. โครงการ
อุดหนุน
อุปกรณ์
กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน หมู่
ที่ 1-9 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
ที ่1 - 9 เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการอุดหนุนอุปกรณ์
กีฬาให้แก่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 9  
 

70,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

กองการศึกษาฯ             

3. สนับสนุน
การสอน
ศาสนา
อิสลามภาค
ฟัรดูอีน 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมบ้านดุหุน เพ่ือไปด าเนินงานตาม
โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2564 

109,000 1. หมู่ที่ 3 , 
8 และ 9 
ต าบลบ่อ
หิน 

กองการศึกษาฯ             
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 5.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการจัด
งาน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 
ประจ าปี 
2563 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง ประจ าปี 2563 เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ รวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ เวที 
ฯลฯ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินหรือของรางวัล ค่ามหรสพ 
การแสดง ค่าโฆษณา ค่าป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

100,000 1. ท่าเทียบ
เรือหาด
คลองสน 
หมู่ที่ 2  

กองการศึกษาฯ             

รวม 4  679,000               
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5.2 แผนงำนงบกลำง 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ของต าบลบ่อหิน จ านวน 16 คนๆ ละ 500 
บาท/เดือน 

96,000 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของต าบลบ่อหิน จ านวน 1,030 คน 

8,090,400 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

3. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ของต าบลบ่อหิน จ านวน 315 คน โดยคนพิการที่มีอายุ 
18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อ
เดือน คนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 1,000 บาทต่อเดือน 

3,060,000 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

4. สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ่อ
หิน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

130,000 1. อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 4  11,376,400               
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5.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว เช่น จัดซื้อและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว 
ฯลฯ ตามพระปณิธาณของศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

30,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
จัดซื้อน้ ายาและเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ น้ ามัน
ผสมน้ ายาก าจัดยุงลาย สารเคมีทรายอะเบท ฯลฯ 

20,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ 1  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น อาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

4. โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 
1 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร อาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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5.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 1 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 1 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

6. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

7. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 2. หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

8. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 2. หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

9. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

10. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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5.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 3 

เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

12. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

13. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 4  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

14. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One หมู่ที่ 4 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

15. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

16. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

17. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One หมู่ที่ 5   

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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5.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

19. โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

20. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 
6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

21. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

22. โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

23. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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5.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

25. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

26. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

27. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 9 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

28. โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 9 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

29. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี หมู  ที่ 9 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 1. หมู่ที่ 9 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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5.3 แผนงำนสำธำรณสุข  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30. โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการส่งเสริมการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
จัดโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าดื่มน้ าใช้ใน
การด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ ฯลฯ 

10,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

31. โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โค
วิด 19) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ 

20,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 31  260,000               
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5.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยา
เสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

30,000 1. ศาลา
ประชาคม 
อ าเภอสิเกา 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
สตรีต าบล
บ่อหิน 
 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลบ่อหิน กลุ่มผู้น าสตรีต าบลบ่อหิน จ านวน 60 คน 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ
ฯลฯ เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและด้านอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

20,000 1. ศาลา
ประชาคม 
อ าเภอสิเกา 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการ
ส่งเสริม/
สนับสนุน
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ต าบลบ่อ
หิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบลบ่อหิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

10,000 
 

1. ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             
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5.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ 

10,000 1. ศาลา
ประชาคม
อ าเภอสิเกา 

ส านักงานปลัด             

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อ
หิน ประจ าปี 2564 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลบ่อหินประจ าปี 2563 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

70,000 1. หาด
คลองสน 
หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 5  140,000               
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5.5 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 
(ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกดิจากสาธารณ
ภัยต่างๆ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้องกันและบรรเทา
ความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
อัคคีภัย และไฟป่า 

30,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2564 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2564 เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าอ่ืนๆที่
จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

3. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 
2564 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564 เช่น 
ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าอ่ืนๆที่
จ าเป็นในโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             
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5.5 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
ในโครงการ ฯลฯ  

200,000  ส านักงานปลัด             

รวม 4  270,000               
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 

6.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือจ่ายเป็น 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารประกอบเลี้ยงเหมาจ่าย 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
  (2) เงินช่วยหรือค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยสงเคราะห์
และค่าจัดท าศพ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของทาง
ราชการแล้วบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจะได้รับค่า
รักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยอนุโลม หรือทุพพล
ภาพจะได้รับเงินสงเคราะห์ เช่น เงินชดเชยการสูญเสีย
อวัยวะ หรือเงินด ารงชีพรายเดือน ในกรณีพิการ ทุพพล
ภาพหรือถ้าเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าจัดท าศพ และเงิน
ชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
  (3) ค่าฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวน อปพร. และ
ฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการต่างๆ 

20,000 1. ห้อง
ประชุมหาด
หัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  20,000               
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6.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน และหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบก าหนด 

300,000 1. ห้อง
ประชุมหาด
หัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อ
หิน 
2. ศึกษาดู
งานนอก
สถานที่ 

ส านักงานปลัด             

2. โครงการ
เลือกตั้ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีต าแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณี
อ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ วัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
ของสมนาคุณ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการเลือกตั้ง ฯลฯ 

800,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             
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6.2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการ อบต.
สัญจรพบ
ประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.บ่อหิน สัญจร
พบประชาชน เพ่ือส่งเสริม/จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น บริการรับช าระภาษี และบริการ
ด้านอืน่ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. เช่น ค่าน้ าดื่ม 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ 

20,000 1. หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

4. โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนให้กับเทศบาลต าบลควนกุน เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 1. ทต.ควนกุน ส านักงานปลัด             

รวม 4  1,140,000               
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6.3 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
ล ำดับ 

ที ่
โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ อบต.
บ่อหิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ 

20,000 1. ห้องประชุม
หาดหัวหิน หมู่
ที่ 6 ต าบลบ่อ
หิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  20,000               
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
1.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โทรทัศน์ 
แอลอีดี (LED 
TV) แบบ 
Smart TV 
ระดับความ
ละเอียด
จอภาพ 
3840 x 
2160 พิกเซล 
ขนาด 50 นิ้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จ านวน 5 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของ
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 
 2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพ 50 นิ้ว 
 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED 
Backlight  
 4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
 5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือการ
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
 6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
 7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 

103,000 1. ศพด.บ้านพรุจูด  
2. ศพด.บ้านหัวหิน  
3. ศพด.บ้านดุหุน 
4. ศพด.บ้านไสต้นวา 
5. ศพด.บ้านไร่ออก 

กองการศึกษาฯ             

รวม 1  103,000               
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
ส าหรับ
ประมวลผล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  
 1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
 2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  

22,000 อบต.บ่อหิน ส านักงานปลัด             
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2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b , g , 
n , ac) และ Bluetooth 

               

2. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
ประมวลผล 
แบบที่ 2  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 
2 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB 

60,000 อบต.บ่อหิน กองคลัง             
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2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. สแกนเนอร์ 
ส าหรับงาน
เก็บเอกสาร
ระดับ
ศูนย์บริการ 
แบบที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที ่1 คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 
dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 
20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel USB 2.0 หรือ
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 

17,000 อบต.บ่อหิน กองคลัง             

4. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 
หรือ LED 
ขาวด า ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 
(28 หน้า/
นาที) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 
หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

8,900 อบต.บ่อหิน กองคลัง             
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2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

               

รวม 4  107,900               
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2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับ
ประมวลผล 
แบบที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 
1 หน่วย  
  - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphic Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ  
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB  

22,000 1. อบต.บ่อ
หิน 

กองการศึกษาฯ             
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2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง    
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

               

2. เครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ 
LED ขาวด า 
ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEC ชนิดด า
ขาว Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 
dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)   
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

8,900 1. อบต.บ่อ
หิน 

กองการศึกษาฯ             
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2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802b ,g 
,n) ได ้ 
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

               

รวม 2  30,900               
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3. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตู้บานเลื่อนกระจก
ทรงสูง 3 ฟุต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูงทรงสูง 3 
ฟุต ขนาด 915 x 457 x 1830 MM. จ านวน 1 ตู้  

4,800  กองคลัง             

2. ตู้บานเลื่อนทึบทรง
สูง 3 ฟุต 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง 3 ฟุต 
ขนาด 915 x 457 x 1830 MM จ านวน 3 ตู้ 

13,500  กองคลัง             

รวม 2  18,300               
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3.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เก้าอ้ี
ส านักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 58 x 62 x 91-
100 CM จ านวน 2 ตัว 

4,600  กองคลัง             

2. ชุดรับแขก
ไม้ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้ จ านวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ เป็นชุดรับแขกแบบไม้ จ านวน 
6 ชิ้น ประกอบด้วย เก้าอ้ี 4 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว และโซฟา
ยาว 1 ตัว  

9,500  กองคลัง             

รวม 2  14,100               
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4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องขยาย
เสียง 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
(Power amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมล าโพง สเปค
เครื่องเสียงมีขาตั้ง พร้อมแอมป์ 2 ตัว มีไมโครโฟน 
2 ชุด คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
  1) เป็นเครื่องขยายเสียงสเตอริโอ 
  2) ก าลังไม่ต่ ากว่า 150 watt RMS (75+75) ที่
โหลด 8 โอห์ม 
  3) มี Input Line (stereo) ไม่ต่ ากว่า 2 จุด 
  4) มีระบบป้องกันล าโพงแบบอีเลคทรอนิกส์ หรือ
ดีกว่า 
  5) มี Output Impedance 4 โอห์ม หรือ 8 
โอห์ม 
  6) ล าโพงตู้แบบ full range ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 
นิ้ว จ านวน 2 ตัว ก าลังขับอย่างน้อย 75 watt RMS 
มีย่านความถีร่ะหว่าง 50 Hz ถึง 15 kHz ความ
ต้านทาน 8 โอห์ม ติดตั้งแบบขาตั้งเฉพาะ 

30,000 1. ที่ท าการ อบต. 
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด             

รวม 1  30,000               
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5. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร 
5.1 แผนงำนกำรพำณิชย์ 

ล ำดับ 
ที ่

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เครื่องสูบน้ า
แบบหอย
โข่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง สูบ
น้ าได้ 450 ลิตร/นาที เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว  
(50 มิลลิเมตร) ปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 450 
ลิตร/นาที หรือประมาณ 120 แกลลอน (อเมริกัน)  
ต่อนาที ส่งน้ าได้สูงไม่ต่ ากว่า 9 เมตร หรือประมาณ 
30 ฟุต อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ าและของ
มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
จ านวน 2 เครื่อง 

22,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

2. เครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 4 ตัว 

103,576 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

3. เครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ขนาด 1.5 แรงงม้า 
จ านวน 2 ตัว  

55,916 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

4. เครื่องสูบน้ า
ชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ขนาด 1 แรงม้า 
จ านวน 2 ตัว 

49,116 1. ติดตั้ง ณ ระบบ
ประปาของแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 
ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             
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5.1 แผนงำนกำรพำณิชย์ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 
4” ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 9 ตัว  

296,604 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

6. ชุดใบพัดเครื่องสูบ
น้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส)                

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดใบพัดเครื่อง
สูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 
14 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 
ตัว 

28,248 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

7. ตู้ควบคุมเครื่องสูบ
น้ าชนิดหอยโข่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่อง
สูบน้ าชนิดหอยโข่ง 2 แรงม้า 220 โวล 
จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์  

15,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

8. ตู้ 2 ชั้นควบคุม
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 2 แรงม้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่อง
สูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

36,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

9. ตู้ 2 ชั้นควบคุม
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

30,000 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

10. ชุดใบพัดเครื่องสูบ
น้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) 10 
ใบพัด 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
ใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) จ านวน 10 ใบพัด ขนาด 
1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

25,188 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

 



แบบ ผด.02/1 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั          - 45 - 

5.1 แผนงำนกำรพำณิชย์ 
ล ำดับ 

ที ่
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. ปั๊มหอยโข่งหน้า
แปลน SAER           

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มหอย
โข่งหน้าแปลน SAER จ านวน 1 ตัว 

23,172 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

12. บล็อกสตาร์ท
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า  

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อก
สตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 
2 ตัว  

12,092 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

13. บล็อกสตาร์ท
เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 2 แรงม้า 

ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบล็อก
สตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 
ตัว 

14,610 1. ติดตั้ง ณ ระบบประปา
ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
9 ต าบลบ่อหิน 

กองช่าง             

รวม 13  711,522               
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน     โทร. 075-291012 
ที ่ ตง 76201/     วันที่  7  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 
เรื่อง  ขอเสนอร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

  1. เรื่องเดิม 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และอนุมัติโดยนายอ าเภอสิเกา ตามหนังสืออ าเภอสิเกา ที่ 
ตง 0023.13/807 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 นั้น 
 

  2. ข้อเท็จจริง 
      2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ประชุมเพ่ือจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
      2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน โดยคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม 2563 

 

  3. ข้อกฎหมาย 
      3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
      3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ข้อ 27 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ า ปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  
      การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร”  
 

4. ข้อเสนอ 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
      1) ลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

/2) ปิดประกาศ... 



 

-2- 
 

      2) ปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
      3) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (www.bohin.org) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

(นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
                 . 
                 . 

 
(นายปัณณวิชญ์ ณรงค์) 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
                 . 
                 . 

 
(นายวัฒนชัย ชูเกิด) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
                 . 
                 . 

 
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 
 
 
 

http://www.bohin.org/


 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึง
ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    
                          ประกาศ  ณ วันที่  7  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

                                         
       (ลงชื่อ)        

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 



 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ครั้งที่ 2/2563 
วันอังคารที่  6  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน  หมู่ที่ 6  ต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
 
ผู้มาประชุม จ านวน 17 คน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย ประธานกรรมการ  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
จอมรวย เกลี้ยงช่วย 

2. นายบุญชู อยู่คง กรรมการ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

บุญชู อยู่คง 

3. นายวิรัฐ ทองเพ่ิม กรรมการ 
ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 

วิรัฐ ทองเพ่ิม 

4. นายสมหมาย ศุภรทวี กรรมการ 
ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6  

สมหมาย ศุภรทวี 

5. นายประวิทย์ พูดเพราะ กรรมการ 
ประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 

ประวิทย์ พูดเพราะ 

6. นายสุกิจ ทองหอม กรรมการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 

สุกิจ ทองหอม 

7. นายอิสมาแอน บุญญา กรรมการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 

อิสมาแอน บุญญา 

8. นายเกม รัตนตรัง กรรมการ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 

เกม รัตนตรัง 

9. นายสมพงษ์ ชูเวชะ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2 

สมพงษ์ ชูเวชะ 

10. นายประจวบ อรรถชัยยะ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 5 

ประจวบ อรรถชัยยะ 

11. นายเจริญ รุ่งแก้ว  กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 4 

เจริญ รุ่งแก้ว  

12. นางสาวสมจิตร ตูลเพ็ง กรรมการ  
ผู้แทนภาคราชการ ครู โรงเรียนบ้านพรุจูด 

สมจิตร ตูลเพ็ง 

13. นายสุทธิพล บุญยะศิลป์ 
 

กรรมการ นักวิชาการพัฒนาชุมชน   
ผู้แทนภาคราชการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสิเกา 

สุทธิพล บุญยะศิลป์ 
 

14. นางสาวจอมทอง ชัยภักดี กรรมการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   
ผู้แทนภาคราชการ ส านักงานเกษตรอ าเภอสิเกา 

จอมทอง ชัยภักดี 

15. นายวัฒนชัย ชูเกิด กรรมการและเลขานุการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

วัฒนชัย ชูเกิด 

16. นายปัณณวิชญ์ ณรงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ปัณณวิชญ์ ณรงค์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

17. นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จิตลัดดา ภักดีโชติ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวอรอุมา ทองศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรอุมา ทองศรี 
 

ผู้ไม่มาประชุม จ านวน 1 คน 
1. นายวิชาญ ตรงบาตัง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  -ลา- 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย  1.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
ประธานฯ   งบประมาณ พ.ศ.2563 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน 
(3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ
ข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่ น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



 

-3- 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย  2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานฯ   บ่อหิน 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ผ่านความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ใน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2563 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลง
วันที่ 18 กันยายน 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และอนุมัติโดยนายอ าเภอสิเกา 
ตามหนังสืออ าเภอสิเกา ที่ ตง 0023.13/807 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 
4. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เป็น
รูปแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายและแนวทางที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดตามคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะน าผลการประเมินไปเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการติดตามและ 



 

-4- 
 

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการให้
คะแนนแล้ว รายละเอียด ดังนี้ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าร้อยละ 60 (60 คะแนน) คะแนนประเมินเฉลี่ยที่คณะกรรมการให้
ไว้ คือ ร้อยละ 97 (97 คะแนน) ถือว่าแผนมีความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า
ร้อยละ 60 (60 คะแนน) คะแนนประเมินเฉลี่ยที่คณะกรรมการให้ไว้ คือ ร้อย
ละ 92 (92 คะแนน) ถือว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินงานเกือบครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 
95.83 

 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
   ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 11.54 1 0.77 114 87.69 130 100 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 3.85 0 0 25 96.15 26 100 
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

19 28.79 2 3.03 45 68.18 66 100 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0 22 100.00 22 100 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 25 28.41 0 0 63 71.59 88 100 
6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 4 10.81 0 0 33 89.19 37 100 

รวม 64 17.34 3 0.81 302 81.84 369 100 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณ รวม 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

เงินอุดหนุน สปสช. เงินสะสม ข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(3) 
12,362,000.00 

- - (12) 
5,108,336.49 

(1)  
82,994.00 

(16) 
17,553,330.49 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - (1) 
9,440 

(1) 
9,440.00 

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และ
ศิลปวัฒนธรรม 

- (11) 
5,241,570.40 

- - (10) 
343,104.00 

(21) 
5,584,674.40 

4. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

5. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

- (2) 
4,796,900.00 

(17) 
403,359.00 

- (6) 
631,547.00 

(25) 
5,831,806.00 

6. การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

- - - - (4) 
714,890.00 

(4) 
714,890.00 

รวม (3) (13) (17) (12) (22) (67) 
 12,362,000.00 10,038,170.40 403,359.00 5,108,336.49 1,781,975.00 29,694,140.89 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-2019 
(Coronavirus disease starting in 2019) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการที่ได้ก าหนดไว้ 

2. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความ
ต้องการของประชาชนมีมาก 

3. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
4. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 5. เอกสาร 7. แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปผลได้ ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 8 61.54 
 หญิง 5 38.46 

รวม 9 100.00 
2. อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
 20 - 30 ปี 0 0 
 31 - 40 ปี 1 7.69 
 41 - 50 ปี 4 30.77 
 51 - 60 ปี 6 46.15 
 มากกว่า 60 ปี 2 15.38 

รวม 13 100.00 
3. การศึกษา ประถมศึกษา 1 7.69 
 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4 30.77 
 อนุปริญญา หรือเทียบเทา่ 1 7.69 
 ปริญญาตรี 1 7.69 
 สูงกว่าปริญญา 6 46.15 

รวม 13 100.00 
4. อาชีพหลัก รับราชการ 6 46.15 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 2 15.38 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 2 15.38 
 รับจ้าง 0 0.00 
 นักเรียน นักศึกษา 0 0.00 
 เกษตรกร 3 23.08 

รวม 9 100.00 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 76.92 15.38 7.69 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 84.62 15.38 0.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 92.31 7.69 0.00 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 84.62 15.38 0.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 76.92 15.38 7.69 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 61.54 23.08 15.38 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 84.62 15.38 0.00 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 92.31 7.69 0.00 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 92.31 7.69 0.00 
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6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินของท่านเท่าใด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.69 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.62 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.38 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.31 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.31 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.15 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.23 

รวม 9.02 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.85 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.62 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.38 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.38 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.15 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.54 

รวม 9.11 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.69 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.92 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.23 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.38 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.23 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.08 

รวม 9.07 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.38 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.46 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.38 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.23 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.23 

รวม 8.92 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.31 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.54 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.38 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.08 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.23 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.92 

รวม 8.83 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.23 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.62 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.23 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.31 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.15 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.08 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.92 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.77 

รวม 8.79 
 

 6. เอกสาร 3. เป็นรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.2562-ก.ย.2563) สรุปแยกแต่ละแผนงาน
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทัง้หมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 11.11 82,994.00 0.71 - กองช่าง 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 15.79 16,672,336.49 23.30 - กองช่าง 
    1.1 แผนงานการพาณิชย ์ 3 6.67 798,000.00 3.47 - กองช่าง 

รวม 16 12.31 17,553,330.49  16.52   
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 5.26 9,440.00 0.44 - ส านักงานปลัด 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0.00 0.00 - กองช่าง 

รวม 1 3.85        9,440.00  0.04   
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
    3.1 แผนงานการศึกษา 16 37.21 4,888,109.40 43.03 - กองการศึกษาฯ 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 18.18 486,000.00 13.50 - กองการศึกษาฯ 
    3.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

3 25.00 210,565.00 18.80 - ส านักงานปลัด 

รวม 21 31.82 5,584,674.40  34.73   
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 0 0.00 0 0.00 - ส านักงานปลัด 
    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 - ส านักงานปลัด 
    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 - ส านักงานปลัด 
    4.4 แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 - กองช่าง 

รวม 0 0.00 0 0.00   
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม      
    5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 5.00 13,030.00 0.25 - กองการศึกษาฯ 
    5.2 แผนงานสาธารณสุข 18 39.13 443,831.00 68.11 - ส านักงานปลัด 
    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 0.00 0.00 - ส านักงานปลัด 
    5.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

1 14.29 333,064.00 0.92 - ส านักงานปลัด 

    5.5 แผนงานงบกลาง 5 100.00 5,041,881.00 45.63 - ส านักงานปลัด 
รวม                        25 28.41  5,831,806.00  10.87   

6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร      
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 25.00 714,890.00 34.70 - ส านักงานปลัด 
    6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0.00 0.00 0.00 - ส านักงานปลัด 
    6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 0.00 0.00 - ส านักงานปลัด 

รวม               4 10.81     714,890.00  6.35   
รวมทั้งสิ้น 67 18.16 29,694,140.89 13.93   
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 7. เอกสาร 4. เป็นรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.2561-ก.ย.2562) สรุปแยกแต่ละแผนงาน
ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล 
สายบ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ ตอนที่ 3 หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,075,000.00 บาท 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสายสิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 3  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,322,000.00 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
โคกโดน หมู่ที่ 1 

เงินสะสม 500,000.00 บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติ
สุข หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 1,000,000.00 บาท 

5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งปาก
คลอง หมู่ที่ 9 

เงินสะสม 500,000.00 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
เกาะกลาง หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 500,000.00 บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 8 

เงินสะสม 800,000.00 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อ
ยาง-โรงเรียนบ้านไสต้นวา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 450,000.00 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายเหิม หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 500,000.00 บาท 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวง
แหวน หมู่ที่ 7 

เงินสะสม 4,704,000.00 บาท 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ควนครูหัส-น้ าทุ่น หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 120,000.00 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายเหิม หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

    550,000.00  บาท 

จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,021,000.00 บาท 
 

1.2 แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการตัดหญ้าไหล่ทางบริเวณสองข้างถนน 

ภายในต าบลบ่อหิน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
82,994.00 บาท 

จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,994.00 บาท 
 

 1.3 แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างประปาหอถังซอยสองแพรก หมู่ที่ 2  เงินสะสม 490,000.00 บาท 
2. โครงการขุดลอกสระน้ าสายดินนา หมู่ที่ 5 เงินสะสม 172,000.00 บาท 
3. โครงการขุดลอกสระน้ าสายทุ่งปากคลอง หมู่ที่ 9 เงินสะสม 136,000.00 บาท 

จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 798,000.00 บาท 
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2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เงินงบประมาณ 9,440.00 บาท 

 จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,440.00 บาท 
 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศึกษา จ านวน 16 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บ่อหิน 

เงินอุดหนุน 767,420.00 บาท 

2. โครงการอาหารอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่จัดตั้งเอง 

เงินอุดหนุน 138,882.80 บาท 

3. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่
ต าบลบ่อหิน 

เงินอุดหนุน 652,377.60 บาท 

4. โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

5,000.00 บาท 

5. โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ่อหิน 

เงินอุดหนุน 2,867,360.00 บาท 

6. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา งบตาม
ข้อบัญญัติ 

10,615.00 บาท 

7. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

15,000.00 บาท 

8. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 16,200.00 บาท 

9. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 16,200.00 บาท 

10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 34,830.00 บาท 

11. โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนส าหรับ
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 24,300.00 บาท 

12. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน    

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

27,773.00 บาท 

13. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน   

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

8,500.00 บาท 

14. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

50,000.00 บาท 

15. โครงการจัดการแข่งขันทักษะด้านวิชาการให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ อบต.บ่อหิน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

15,651.00 บาท 

16. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน 238,000.00 บาท 

จ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,888,109.40 บาท 
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3.2 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชนิดไร้สาย  

หมู่ที่ 4  
เงินสะสม    243,000.00  บาท 

2. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชนิดไร้สาย  
หมู่ที่ 1 

เงินสะสม    243,000.00  บาท 

จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,000.00 บาท 
 

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน งบตาม

ข้อบัญญัติ 
109,000.00 บาท 

2. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง งบตาม
ข้อบัญญัติ 

96,860.00 บาท 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบ่อหิน งบตาม
ข้อบัญญัติ 

4,705.00 บาท 

จ านวน 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,565.00 บาท 
 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

13,030.00 บาท 

จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,030.00 บาท 
 

5.2 แผนงานงบกลาง จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุน 110,000.00 บาท 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน 1,236,800.00 บาท 
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุน 3,560,100.00 บาท 
4. โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ  

ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
5,981.00 บาท 

5. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.บ่อหิน 

เงินอุดหนุน 129,000.00 บาท 

จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,041,881.00 บาท 
 

5.3 แผนงานสาธารณสุข จ านวน 18 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
40,472.00 บาท 

2. โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ประจ าปี 2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 60,000.00 บาท 

3. โครงการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่ม
วัยเรียน ประจ าปี 2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 21,199.00 บาท 

4. โครงการส่งเสริม และป้องกนัสุขภาพช่องปากกลุ่ม
เด็กก่อนวัยเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจ าปี 
2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 16,310.00 บาท 
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5. โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 25,000.00 บาท 

6. โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปี2563 ให้แก่ 
โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 20,000.00 บาท 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วใน
การควบคุมป้องกันโรคระดับต าบล (SRRT)  ให้แก่ 
โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 10,000.00 บาท 

8. โครงการค่ายอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรค
เอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 15,000.00 บาท 

9. โครงการค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรคในชุมชน 
ต าบลบ่อหิน ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา 

งบ สปสช. 10,000.00 บาท 

10. โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองความเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ประจ าปี 2563 
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ออก 

งบ สปสช. 28,000.00 บาท 

11. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานให้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 

งบ สปสช. 14,000.00 บาท 

12. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5 

งบ สปสช. 14,000.00 บาท 

13. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานให้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 

งบ สปสช. 6,000.00 บาท 

14. โครงการอบรมให้ความรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ หมู่ที่ 2 ประจ าปี 2563 ให้แก่ 
อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 2 

งบ สปสช. 3,500.00 บาท 

15. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัยอย่างมี
คุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจ แข็งแรง”ประจ าปี 
2563 ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ 

งบ สปสช. 30,000.00 บาท 

16. โครงการป้องกันโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ 
ประจ าปี 2563 (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการ
ป้องกันตนเอง ประจ าปี 2563) 

งบ สปสช. 19,850.00 บาท 

17. โครงการเผชิญการระบาดของCOVID-19 งบ สปสช. 19,700.00 บาท 
18. โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 

(COVID-19) 
งบ สปสช. 90,800.00 บาท 

จ านวน 18 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 443,831.00 บาท 
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5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ

ประชาชน (อบต.บ่อหินคัพต้านยาเสพติด) 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
40,472.00 บาท 

จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,472.00 บาท 
6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงการจิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ จัดท าฝายน้ าล้น
เฉลิมพระเกียรติ คลองหูหนาน หมู่ที่ 4 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

24,000.00 บาท 

2. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

20,000.00 บาท 

3. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

396,000.00 บาท 

4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

274,890.00 บาท 

จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 714,890.00 บาท 
 

 รวมทั้งสิ้น 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.16  
 รวมทั้งสิ้น 29,694,140.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.93 แบ่งเป็น 
 - เงินงบประมาณ จ านวน 22 โครงการ จ านวน 1,781,975 บาท 
 - เงินสะสม จ านวน 12 โครงการ จ านวน 5,108,336.49 บาท 
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 3 โครงการ จ านวน 12,362,000 
บาท 
 - เงินอุดหนุน จ านวน 13 โครงการ จ านวน 10,038,470.40 บาท 
 - งบกองทุน สปสช. จ านวน 17 โครงการ จ านวน 403,359 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย  4.2 การก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประธานฯ   ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีมติให้ใช้แนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ตามแนวทางของปี 2563  

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย   ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประธานฯ   ทุกท่าน สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ เพ่ือเป็นแนวทาง ข้อเสนอในการ
พัฒนาต าบลบ่อหิน มีท่านใดมีความเห็น ข้อคิดเห็นบ้างครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีความเห็น ข้อคิดเห็นใดๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย   เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การส่วนต าบลบ่อหิน ครั้งที่  
ประธานฯ   บริหารส่วนต าบลบ่อหิน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 และรา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย  4.1 พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประธานฯ        ส าหรับร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ผ่านการยกร่างแผนฯ จากคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจ้งไปแล้ว ดังนั้น 
ขอให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านทราบด้วย 
 

นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ  แผนการด าเนนิงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ ส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น       
         

จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
    1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้ นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มี
การประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
    2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
    3. แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
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 1.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณ
รายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

1.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานใน
พ้ืนที ่

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้ อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยาย
เวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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การจัดท าแผนการด าเนนิงานเพิ่มเติม 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการ

ด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ
แต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,...) ส าหรับ
ระเบียบที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ คือ 
       1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
   (2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการ 
   (3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สามคน กรรมการ 
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและ
เลขานุการ 
   (5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ 9 (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
       1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้จัดท าตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
   1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท า
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน
วรรคสองของข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคดัเลือกอีกก็ได้ ” 
 1.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนด
รูปแบบแผนการด าเนินงาน ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 บทน า 
  1.1 บทน า 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 
  2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 1.6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากแผนพัฒนา
สามปีเป็นแผนพัฒนาสี่ปีแก้ไขจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น“แผนงาน” 

1.7 หนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4. การ
จัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท าเป็นโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.02/1 ร่างแผนการ
ด าเนินงานมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 
  1.1 บทน า 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ านวน
โครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดย
น าเสนอ ดังนี้ 
  2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ
งบประมาณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และ
แผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100%) 
  2.2 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ
งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละ
ยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่ โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม
ของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)  
  แบบ ผด.02/1 เป็นบัญชีที่แสดงรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์แยกตาม
แผนงาน โดยมีล าดับที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และระยะเวลาด าเนินการ 
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นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ   ตามท่ีได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการฯ จัดท าร่างแผนการ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ  ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเรียงข้อมูลตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาทั้ง 6 ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน แต่ละยุทธศาสตร์
จะมีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานต่างๆ รายละเอียดจะให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน ส าหรับรายละเอียดประกอบด้วย
โครงการ งบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกคน) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่ โครงการ รายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณและเดือนที่จะด าเนินการ โดยเริ่ม
จากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง ทุกโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งทันที 
ส าหรับสรุปข้อมูลจากแบบ ผด.01 ได้สรุปมาด้วยแล้ว มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวน 
โครงการ 

ที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.13 500,000 3.15 กองช่าง 
    1.2 แผนงานการพาณิชย ์ 0 0 0 0  
    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 1 1.20 500,000 0.40  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 11.11 50,000 2.40 ส านักงานปลัด 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0  

รวม 2 8.00 50,000 0.12  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
    3.1 แผนงานการศึกษา 15 31.91 9,658,370 67.01 กองการศึกษาฯ 
    3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0  
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  
    3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

0 0 0 0  

รวม 15 23.44 9,658,370 53.71  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 12.50 25,000 2.81 ส านักงานปลัด 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0  
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 2 8.70 25,000 1.66  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน 
โครงการ 

ที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อย
ละของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
    5.1 แผนงานงบกลาง 3 75.00 11,376,400 99.26 ส านักงานปลัด 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 45.45 140,000 20.11 ส านักงานปลัด 
    5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 
40.00 

679,000 
13.08 

กองการศึกษา 

    5.4 แผนงานสาธารณสุข 31 67.39 260,000 39.54 ส านักงานปลัด 
    5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 30.77 270,000 5.07 ส านักงานปลัด 

รวม                        47 55.95 12,725,400 54.55  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 6.25 20,000 0.25 ส านักงานปลัด 
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 33.33 20,000 3.74 ส านักงานปลัด 
    6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 30.77 1,140,000 60.00 ส านักงานปลัด 

รวม               6 18.75 1,180,000 11.18  
รวมทั้งสิ้น 73 23.47 24,138,770 11.02  

 

ส าหรับบัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น หรือแบบ ผด. 02/1 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1.1 แผนงานการศึกษา รายละเอียดดังนี้  

ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 

103,000 กองการศึกษาฯ ธ.ค.63–ม.ค.64 

รวมทั้งสิ้น 103,000   
 

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 22,000 ส านักงานปลัด ต.ค.–พ.ย.63 
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2  60,000 กองคลัง ม.ค.–ก.พ.64 
3) สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 17,000 กองคลัง ม.ค.–ก.พ.64 
4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 

1 (28 หน้า/นาที) 
8,900 กองคลัง ม.ค.–ก.พ.64 
8,900 กองการศึกษาฯ ต.ค.–พ.ย.63 

5) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 22,000 กองการศึกษาฯ ต.ค.–พ.ย.63 
รวมทั้งสิ้น 138,800   
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3. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต 4,800 กองคลัง ต.ค. – ธ.ค.63 
2) ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง 3 ฟุต 13,500 กองคลัง ต.ค. – ธ.ค.63 
3) เก้าอ้ีส านักงาน 4,600 กองคลัง ต.ค. – ธ.ค.63 
4) ชุดรับแขกไม้ 9,500 กองคลัง ต.ค. – ธ.ค.63 

รวมทั้งสิ้น 32,400   
 

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
4.1 แผนงานการพาณิชย์ 

ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 22,000 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 
2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” 

ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 4 ตัว 
103,576 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” 
ขนาด 1.5 แรงงม้า จ านวน 2 ตัว  

55,916 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” 
ขนาด 1 แรงมา้ จ านวน 2 ตัว 

49,116 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” 
ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 9 ตัว 

296,604 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)                28,248 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 
7) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 

2 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 
15,000 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

8) ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

36,000 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

9) ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 
1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

30,000 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

10) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 10 ใบพัด 
ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

25,188 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

11) ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลน SAER จ านวน 1 ตัว 23,172 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 
12) บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 

1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัว 
12,092 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

13) บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า จ านวน 2 ตัว 

14,610 กองช่าง ต.ค.63–ก.ย.64 

รวมทั้งสิ้น 711,522   
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5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

1) เครื่องขยายเสียง 30,000 ส านักงานปลัด ม.ค.–ก.ค.64 
รวมทั้งสิ้น 30,000   

 

 รวมงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับครุภัณฑ์ไม่ได้ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือแบบ ผด. 02/1 ทั้งสิ้น 1,015,722 บาท 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย      ผลการประชุมในวันนี้ ผมสรุป ดังนี้  
ประธานฯ    1. ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
จะได้เสนอเรื่องเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินประกาศใช้
แผนฯ ต่อไป 
 2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จะได้น าผลการประเมิน ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการประชุม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เพ่ือ
รับทราบและประกาศผลการด าเนินงานต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิด 
ประธานฯ   การประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 

ลงชื่อ            ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 

ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายปัณณวิชญ์ ณรงค์) 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 


