
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังหินประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน  

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒๕๕๙๙  
******************************************* 

                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) อบต.วังหิน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.วังหิน ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วังหิน  
      "วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน  โครงสร้างพ้ืนฐานดี  เศรษฐกิจเด่น   
เน้นคุณภาพชีวิต  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี ๒๕๖๐" 
ข. พันธกิจ ของอบต.วังหิน       ภารกิจ (Mission) 
    ๑. จัดให้มีการปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน น้ าประปา ไฟฟ้า 
    ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน ให้เข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลวังหิน     
       โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก  และมีจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๔. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี ทั้งในและนอกระบบ  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ 
       เรียนรู ้ ตลอดจนท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 
       ด้านสาธารณสุข  ป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  
       ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
    ๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๘. พัฒนาระบบการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเป็นไปตามหลัก 
        ธรรมาภิบาล  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.วังหินได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  
     ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าน้ าและท่าเทียบเรือ 
       ๑.๒ พัฒนาการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
       ๑.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

/ ๒. ยุทธศาสตร์ ... 



 
                                                               -๒- 
 
    ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
       ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
       ๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
    ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
       ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
       ๓.๒ เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 
       ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ 
    ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๔.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๔.๒ จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
       ๔.๓ บ าบัดขยะ 
    ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
       ๕.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

       ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
        ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        ๖.๒ ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ๖.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

ง. การวางแผนงบประมาณ 
      อบต.วังหิน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)                  
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้                     
ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป  
      อบต.วังหิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๑ ) เมื่อวันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙  ไดบ้รรจุโครงการไว้ทั้งสิ้น  ๘๓  โครงการ งบประมาณรวม    ๓๔,๑๕๓,๐๐๐.-บาท   มีรายละเอียดดังนี้ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร์ ... 



-๓- 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ๒๑ ๑๒,๗๙๖,๐๐๐.- ๑๘ ๙,๔๗๘,๐๐๐.- ๒๒ ๑๐,๖๙๔,๐๐๐.- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

๖ ๑,๙๘๐,๐๐๐.- ๕ ๑,๗๖๐,๐๐๐.- ๕ ๑,๗๖๐,๐๐๐.- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 

๒๓ ๕,๖๗๐,๐๐๐.- ๒๓ ๕,๖๗๐,๐๐๐.- ๒๓ ๕,๖๗๐,๐๐๐.- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

๕ ๘๐,๐๐๐.- ๕ ๘๐,๐๐๐.-  ๕ ๘๐,๐๐๐.-  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

๑๒ ๘,๓๔๗,๐๐๐.- ๑๒ ๘,๓๔๗,๐๐๐.- ๑๒ ๘,๓๔๗,๐๐๐.-  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการ
ปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

๑๖ ๔,๖๖๐,๐๐๐.- ๑๓ ๘๓๐,๐๐๐.- ๑๓ ๘๓๐,๐๐๐.- 

รวม ๘๓ ๓๔,๑๕๓,๐๐๐- ๗๖ ๒๖,๑๖๕,๐๐๐.- ๘๐ ๒๗,๓๘๑,๐๐๐.- 
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 แผนภูม ิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ จ.การท างบประมาณ ... 



                                                               -๔- 
 
จ. การจัดท างบประมาณ 
                            ผู้บริหาร อบต.วังหิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๘     
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     จ านวน  ๗๕   โครงการ 
งบประมาณ    ๒๘,๔๐๖,๔๐๓.๔๐บาท       คิดเป็นร้อยละ   ๙๐.๓๖     สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ๒๐ ๑๐,๒๕๘,๑๕๙.๖๓ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๕ ๓๕๔,๕๕๗.๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๒๑ ๘,๑๖๓,๑๑๓.๒๖ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ ๕ ๑๕๐,๓๖๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและสังคม ๑๐ ๙,๐๐๗,๖๕๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภบิาล ๑๔ ๑,๐๑๗,๘๖๕.๐๐ 

รวม ๗๕ ๒๘,๙๕๑,๗๐๔.๘๙ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 แผนภูม ิ แสดงโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน  เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.โครงสรา้งพื้นฐาน 
2.เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3.การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
4.สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.คุณภาพชีวิตและสังคม 
6.การเมืองการปกครอง 1 3 2 4 5 

1 
6 



-๕- 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   ของ อบต.วังหิน มีดังนี้ 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์คลองบางเต็ก    หมู่ที ่๑ ๒๗  พ.ย.  ๕๘ ๔๐๒,๐๐๐.- สามารถก่อสร้างท่ออุโมงค์ เพื่อ
ระบายน้ า ลดปัญหาน้ าทว่ม 
จ านวน ๑ จุด 

 

๒. โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหนองเจ – บางพงศ์  หมู่ท่ี  ๒  

 ๓  มี.ค. ๕๙  ๖๔๔,๐๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย ๓/๔   หมู่ท่ี ๓ ๑๕  ก.พ. ๕๙ ๔๑๙,๙๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนสายหลัก หมู่ท่ี  ๓-๑๓ ( ช่วงหมู่ท่ี ๔ )  

๘  ก.พ. ๕๙  ๗๔๑,๕๐๐.-  สามารถกอ่สร้างถนนลาดยางเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวังเนียง –  ห้างส้าน 
หมู่ท่ี  ๕   

๒๗ ก.ย.๕๙ ๖๐๒,๐๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๖.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก      
คอน กรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านสวน  ( จากหัว
ถนนลาดยาง ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านสวน ) หมู่ท่ี  ๖ 

๑๐  มิ.ย.๕๙ ๖๘๕,๔๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่แยกสวนป่า -    
ด่านปริง หมู่ท่ี ๗ 

๑๖  ก.ย. ๕๙ ๖๘๗,๕๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทับควาย – ไสยาสน์  
หมู่ท่ี ๘ 

๒๘ ก.ย.๕๙ ๕๗๔,๐๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ  Cape  Seal     
สายหนองกก – ด่านปริง     หมู่ท่ี ๙ 

๒๙ ก.ย.๕๙ ๖๔๕,๐๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองเจ – บางพงศ์
หมู่ท่ี ๑๐ 

๒๗ มิ.ย. ๕๙ ๕๕๖,๕๐๐  สามารถก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายน้ าหัก  - บนควน   
หมู่ท่ี ๑๑ 

๒๙  ก.ย. ๕๙ ๘๙๗,๕๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไสฝ้าย – น้ าร้อน    
หมู่ท่ี ๑๒ 

๙  มี.ค.๕๙ ๔๐๐,๐๐๐.- สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ่อน้ าร้อน –           
เกาะแค  หมู่ท่ี  ๑๓ 

๑๕  ก.ย. ๕๙ ๖๐๕,๐๐๐.-  สามารถกอ่สร้างถนนคอนกรีตเพื่อ
ความสะดวกในการคมนาคมของ
ประชาชน จ านวน ๑ สาย 

 

๑๔. โครงการซ่อมแซม / ปรับปรุงถนน /ภายในต าบลวังหิน  
-ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที ่๑ , ๕,๘,๑๐  
-ซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ ๖ , ๗ , ๑๓  
-ซ่อมแซมถนนสายโรงเรียนบ้านสวน – ทุ่งทับควาย  
หมู่ที่ ๖ , ๘   
-ซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ภายในต าบลวังหิน  
-ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที ่๙ , ๑๓  
-ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายทางเข้าสระน้ า หมู่ที ่๑๒  
-ซ่อมแซมถนนสายหมู่ที ่๘  
-ซ่อมแซมถนนสายต่างๆ  ภายในหมู่ที ่๒  
-ซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายต่างๆ  ภายในต าบลวังหิน  

 
๑๕ ก.พ.๕๙ 
๒๙  ก.ค. ๕๙  
๓  มิ.ย. ๕๙ 

 
๑๙ ก.ย. ๕๙ 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 
๔  ม.ค. ๕๙  
๒๘ ม.ค.๕๙  
๒๓ มี.ค.๕๙ 
๒๓  มี.ค.๕๙ 

 
๓๕๓,๐๐๐.- 
๑๓๗,๘๐๐ 

๓๑๗,๖๐๐.- 
 

๒๖๑,๐๐๐.- 
๑๔๙,๐๐๐.- 

๖๕,๙๐๐.- 
๑๙๑,๐๐๐.- 
๒๗๙,๐๐๐.- 
๒๐๗,๐๐๐.- 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและปลอดภยั 

 

๑๕. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า  
ท่ออุโมงค์  หมู่ที ่ 1 - 13 
 -  ซ่อมแซมท่อระบายน้ าถนนสายตา่งๆ   หมู่ที่  ๑๓ 

 
 

๕ ก.ค. ๕๙ 

 
 

๓๕,๐๐๐.- 

 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและปลอดภยั 

 

๑๖ โครงการขุดลอกปรับปรุง สระน้ า / ล าน้ าสาธารณะ 
 หมู่ที่ ๑ – ๑๓  
- ขุดลอกล าน้ าคลองบางพงษ์  หมู่ที่ ๑๐  

 
 

๑๒  พ.ค. ๕๙  

 
 

๙๘,๐๐๐.- 

เพื่อให้มีน้ าสาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์  

 

๑๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ขยายเขตเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ า 
หมู่ที่ ๑ – ๑๓  
 -  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๒  
 - ขยายเขตประปา  ม.๒  
 - ซ่อมแซมประปาหมู่บา้น  ม. ๘, ๙   

 
 

๑๔  ธ.ค. ๕๘  
๒๖  ม.ค. ๕๙ 
๒๗ ม.ค. ๕๙ 

 
 

๙๗,๐๐๐.- 
๔๑,๒๐๐.- 
๓๒,๐๐๐.- 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใชอุ้ปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

 

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
-  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

 
๑๙ เม.ย. ๕๙  

 
๑๐๘,๑๒๔.๖๓ 

 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟา้ใช ้  

๑๙ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ ๑  - ๑๓  
- โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อตดิตั้งไฟฟ้า 
สาธารณะ 

 
๒๕  ม.ค. ๕๙  

 
๒๑,๔๓๕.- 

เพื่อสร้างความปลอดภยัในการ
ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

 

๒๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

สาธารณะ  

 
๒๕  ม.ค. ๕๙ 

 
๓,๘๐๐.- 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่
เสียหาย ให้สามารถใชก้ารได้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

๑. 
 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน 
-กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชพีเสริม พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

     
๘  เม.ย. ๕๙ 

 
๒๒,๐๕๐.- 

 

กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมพัฒนา
กลุ่ม 

 

๒. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจชุมชน  
-กลุ่มเล้ียงสุกร  บา้นเกาะแค   หมู่ที ่๑๓ 
-กลุ่มไร่นาสวนผสม  หมู่ที่ ๕     

 
 

๑๕  มี.ค. ๕๙ 
๔  ส.ค. ๕๙ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
๑๐๐,๐๐๐.- 

ประชาชนมีอาชพีเพิ่มรายได ้  

๓ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  
 -  โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้น
ผลิตภัณฑ์ 
 - วัสดุในการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมอาชพี 

 
๒๒  มี.ค. ๕๙ 

 
๒๒  มึ.ค.๕๙  

 
  ๒๔,๓๐๐.- 

 
๘,๘๐๐.-  

 สามารถเสริมความรู้ในด้านการ
ประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  

 

๔ โครงการพัฒนาอุทยานบ่อน้ าร้อน 
- ปรับปรุงอ่างแช่เท้าอุทยานบ่อน้ าร้อน  
- วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบ่อน้ าร้อน  
- จัดซื้อวัสดกุ่อสร้างตามโครงการพัฒนาอุทยานบ่อน้ ารอ้น 

 
๗ ก.ย. ๕๙ 
๕ ส.ค. ๕๙  
๑๙ ส.ค.๕๙ 

  

 
๑๐,๐๐๐.- 

๒,๘๑๐.- 
๕๕,๑๗๗.- 

  

สามารถพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 

 

๕. โครงการส่งเสริมการจัดการและวางแผนการท่องเท่ียว 
- จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เป็นการจัดการวางแผนการ 
ท่องเที่ยว   

 
๓  ธ.ค. ๕๘  

 
๓๑,๔๒๐.- 

สามารถพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

๑. 
 

โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ของอบต.วังหิน  
  
-โครงการปรับปรุง ศพด. บ้านดา่นปริง 
-โครงการปรับปรุง ศพด. บ้านใหม ่
-โครงการปรับปรุง ศพด. ไทยรัฐวิทยา ๓๘  
-โครงการปรับปรุง ศพด. วัดวังหิน  

 
 
 

๑๑  เม.ย. ๕๙ 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 
๑๑  พ.ค. ๕๙ 
๒๘ มิ.ย.๕๙ 

 
 

 
๙๙,๕๐๐.- 

๑๔๕,๕๖๐๐.- 
๙๙,๕๐๐.- 
๙๙,๕๐๐.- 

ศพด.สามารถพัฒนาปรับปรุงให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงสร้างความเชือ่มั่น
ให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน 

 

๒. โครงการสนับสนุนของขวัญของรางวัลในกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน  

- จัดซื้อวัสดุตามโครงการวันเด็ก  

 
 

๖ ม.ค. ๒๕๕๙ 

 
 

๓๑,๓๓๐.- 

อบต.วังหินได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

 

๓. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามเด็กเล่น/ลานกิจกรรม 
 - ก่อสร้างสนามเด็กเล็ก ศพด.วัดหนองเจ 

 
๑๑  ก.พ. ๕๙ 

 
๑๐๐,๐๐๐.- 

เพื่อให้เดก็และประชาชนทั่วไปได้มี
สถานที่ในการพกัผ่อนหย่อนใจ 

 

๔ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน,ส่ือการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์
ของ ศพด. 

 
๒๓  ก.ย.๕๙ 

 
๖๓๗,๕๐๐.- 

การจดัการศึกษาของ อบต.วังหิน 
ได้รับการส่งเสรมิสนับสนนุ 

 

๕ 
 

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมอบเกียรติบัตรให้แก่
นักเรียน  
 - จัดซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ 
 

 
 

๑๑  มี.ค. ๕๙ 

 
 

๑๑,๓๓๐.- 

สามารถประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของนักเรียนใน ศพด. 

 

 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

๖ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 -  มอบเกยีรติบัตรให้ปราชญ์ชาวบ้านตามโครงการ วัน
กตัญญ ู

 
๑๒ เม.ย. ๕๙ 

 

 
๓,๙๐๐.- 

 

สามารถรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและสามารถ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่ปราชญ์
ในต าบลได้ 

 

๗ 
 

โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่
ต าบลวังหิน 
-โรงเรียนบ้านสวน 
-โรงเรียนวัดวังหิน 
-โรงเรียนหนองเจ 
-โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๘  

 
 

๒๘ มิ.ย. ๕๙ 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 
๒๙ ส.ค.๕๙ 
๒๙ ส.ค.๕๙ 
๒๙ ส.ค.๕๙ 

 
 
๒๕,๐๐๐.- 
๒๕,๐๐๐.- 
๒๕,๐๐๐.- 
๒๕,๐๐๐.- 
๒๕,๐๐๐.- 

การจัดการศึกษาของอบต.    
วังหินได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

๘. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แกโ่รงเรียน/ศพด.   
ในพื้นที่ต าบลวังหิน 
๑.อาหารกลาง ศพด. 
๒.อาหารกลางวันโรงเรียน  
๓.อาหารกลางวัน ศพด. 
๔.อาหารกลางวันโรงเรียน 
๕.อาหารกลางวันโรงเรียน 
๖.อาหารกลางวัน ศพด. 
๗.อาหารกลางวันโรงเรียน 

 
 

 ๒๘ ม.ค. ๕๙  
๒ ก.พ.๕๙  

๒๔ พ.ค. ๕๙  
๒๕ พ.ค.๕๙ 
๗ มิ.ย.๕๙  
๔ ส.ค.๕๙  

๓๐  ส.ค. ๕๙  

 
 

๓๗๕,๐๐๐.- 
 ๓๕๒,๔๐๐.- 
๓๗๕,๐๐๐.- 
๑๗๒,๐๐๐.- 
๕๘๐,๐๐๐.- 

 ๓๗๕,๐๐๐.- 
๗๕๔,๐๐๐.- 

อบต.วังหินได้สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ใหแ้ก่นักเรียนใน
ต าบลวังหิน 

 

๙.. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน/ศพด 
.ในพื้นที่ต าบลวังหิน 
-อาหารเสริม (นม) เปิดเทอม ๒/ ๒๕๕๘ 
-อาหารเสริม (นม)เปิด เทอม ๒ / ๒๕๕๘ 
-อาหารเสริม(นม)เปิด เทอม ๒/๒๕๕๘ 
-อาหารเสริม(นม) ปิด เทอม ๒/๒๕๕๘ 
-อาหารเสริม(นม) เปิด เทอม ๑/๒๕๕๙ 
-อาหารเสริม(นม) ปิด เทอม ๑/๒๕๕๙ 
 

 
 

๒๗ ต.ค.๕๘ 
๑ ธ.ค.๕๘ 

๒๘ ธ.ค. ๕๘ 
๑๕ ก.พ.๕๙ 
๑๐ พ.ค. ๕๙  
๕ ก.ย.๕๙ 

 

 
 

๑๕๗,๙๓๙.๗๔ 
๑๔๘,๓๑๓.๒๐ 
๔๓๗,๕๒๓.๙๔ 
๔๐๘,๓๒๑.๓๐ 

๗๔๑,๕๖๖.- 
๒๐๗,๕๗๔.๐๘ 

อบต.วังหินได้สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ให้แก่นักเรียนใน
ต าบลวังหิน 

 

๑๐ โครงการบริการข่าวสารให้แก่ชุมชนและสาธารณชน 
-จัดท าเว็ปไซต์ อบต. 
-จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ ์ / รถประชาสัมพันธ์ รณรงค์การ
ช าระภาษ ี

 
๘  มิ.ย. ๕๙  
๒๕ ม.ค. ๕๙ 

 
๑๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชนและส่งเสริมให้มี
การอ่านมากขึ้น 

 

๑๑. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย/เสียงไร้สาย 
 อบต.วังหิน 

- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย 

 
 

๒๕  ม.ค. ๕๙  

 
 
๓,๘๐๐.- 

สามารถส่งเสริมเพิ่มช่องทาง
ในการรับข่าวสารของ
ประชาชน 

 

๑๒. โครงการสนับสนุนงานศาสนพิธี/งานรัฐพิธี/วันส าคัญของ
ทางราชการ 
-โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ 
-โครงการงานพิธวีันปิยมหาราช 
-โครงการมาฆะบูชาอ าเภอบางขัน 

 
 

๒๒ ต.ค. ๕๘ 
๒๓ ต.ค. ๕๙ 
๒๐  ม.ค. ๕๙ 

 
 
๔๖,๐๐๐.- 

๒,๔๐๐- 
๕๐,๐๐๐.- 

สามารถด าเนินการสืบสาน    
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
ประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น
ได้ 

 

 
 
 
 
 



-๙- 
 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 โครงการสนับสนุนงานศาสนพิธี/งานรัฐพิธี/วันส าคัญของ
ทางราชการ 
-โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 
 

 
 

๓ ธ.ค.๕๘ 
๙ ส.ค. ๕๙ 

 
 
๘,๐๐๐.- 
๒,๓๗๐.- 

 

  

๑๓. โครงการวันกตัญญ ู ๑๒ เม.ย. ๕๙ ๙๒,๕๓๕.- สามารถด าเนินการสืบสาน    
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและประเพณี
อันดีงานของท้องถิ่นได้ 

 

๑๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง 
 

๑๘  พ.ย. ๕๘ ๔๐,๐๐๐.- สามารถสืบสานประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นได้ 

 

๑๕. โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของวัด 
-โครงการหล่อเทียน /แห่เทียนพรรษา 

 
๑๐ ก.ค. ๕๙ 

 
๒๓,๒๘๐.- 

อบต.วังหินสามารถจัดกิจกรรม
ทางศาสนาให้แก่ประชาชนได้ 

 

๑๖. โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิด 
- กิจกรรมอบรมให้ความรูก้ฎหมายที่ไมข่ัดต่อหลักศาสนา  

 
๘  เม.ย. ๕๙ 

 
๑๘,๐๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถจัดกิจกรรม
ทางศาสนาให้แก่ประชาชนได้ 

 

๑๗ โครงการสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
-กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคล,กลุ่มอนุรักษณ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน (มอบเกยีรติบัตร) 

 
๗ เม.ย. ๕๙ 

 
๑,๙๕๐.- 

อบต.วังหินสามารถส่งเสริมให้
ประชาชนได้รักษา
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

 

๑๘. โครงการอบรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 
-โครงการอบรมจริยธรรมให้ความรู้กับเยาวชน 
 

 
๑๐  ก.ย. ๕๙  

 
๖๗,๗๘๐.- 

อบต.วังหินสามารถสนับสนุน
การจัดการอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนได ้

 

๑๙ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพธิีกรรมทางศาสนาของ
ศาสนาพุทธ,ศาสนาอิสลาม 
-โครงการประเพณีสารทเดือนสิบ 

 
 

๘  ต.ค. ๕๘ 

 
 
๑๔,๔๕๐.- 

อบต.วังหินสามารถสืบสานภูมิ
ปัญญาองค์ความรู้ด้านพธิีกรรม
ทางศาสนาสู่เยาวชนรุ่นหลังได้ 

 

๒๐ โครงการสนับสนุนพิธีถือศีลอดต าบลวังหิน 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เดือนรอมฎอน 

 
๕  เม.ย. ๕๙ 

 
๑๒,๐๕๐.- 

อบต.วังหินสามารถจัดกิจกรรม
ทางศาสนาให้แก่ประชาชนได้ 

 

๒๑ โครงการสนับสนุนพิธีเข้าสุนัตแก่มัสยิดต าบลวังหิน ๕ เม.ย. ๕๙ ๑๒,๗๐๐.- อบต.วังหินสามารถจัดกิจกรรม
ทางศาสนาให้แก่ประชาชนได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. 
 

โครงการพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
-โครงการปั่นเปิดบ้านวังหิน ( รณรงค์ลดการใช้พลังงาน)  
  

 
 ๖  ก.ย. ๕๙  

 
๑๓๘,๘๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถรณรงค์ให้ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า  

 

๒. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกหญ้าแฝก 

 
๒  ก.ย.๕๙ 

 
๓,๘๖๐.- 

อบต.วังหินสามารถส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและความรูก้ารปลูก
หญ้าแฝก 

 

๓. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสัตว์น้ า  
-กิจกรรมปล่อยปลาน้ าจืดคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติใน
โครงการวันกตัญญ ู

 
๑๒ เม.ย. ๕๙ 

 
๑,๖๐๐.- 

อบต.วังหินได้ร่วมจัดกิจกรรม
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

๔. โครงการบ าบัดน้ าเสียแบบบูรณาการ 
-กิจกรรมแจกจา่ยปลาน้ าจืดและแจกพชืน้ าให้แก่หมู่บ้าน
เพื่อบ าบัดน้ าเสียตามธรรมชาติในโครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

 
๑๒ เม.ย. ๕๙ 

 
๕๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถด าเนินการ
แก้ปัญหาน้ าเสียแบบบูรณาการ
ได้ 

 

๕. โครงการบริหารจัดการขยะ 
-กิจกรรมอบรมหลักสูตรการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใน
โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน 

 
๓๑  ส.ค. ๕๙ 

 
๕,๖๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถด าเนินการ
ให้ความรู้ด้านการก าจัดขยะ
แบบบูรณาการได้ 

 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๑. 
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
 

๑ ต.ค. ๒๕๕๘  - 
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๗,๐๕๗,๕๐๐.- อบต.วังหินสามารถจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ 

 

๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พกิาร 
 

๑ ต.ค. ๒๕๕๘  - 
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑,๒๗๖,๘๖๐.- อบต.วังหินสามารถจัดสวัสดิการ
ให้แก่ ผู้พกิาร 

 

๓. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีและกีฬา 
 

๓ พ.ค. ๕๙ ๔๕,๐๐๐.- อบต.วังหินสามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนหันมา
สนใจการออกก าลังกาย 

 

๔. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกยีรติเอาชนะ        
ยาเสพติด อบต.วังหิน คัพ 

๒๐  เม.ย. ๕๙ 
 

๒๕๐,๐๐๐.- อบต.วังหินสามารถด าเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

  โครงการ 
ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

๕ 
 

โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมลานกีฬาในต าบล 
วังหิน 
-ค่าจัดซื้อยางมะตอยปรับปรุงลานกีฬาภายในต าบลวังหิน 

 
 

๒๔ ธ.ค.๕๘ 

 
 

๑๓๓,๗๙๐.- 

อบต.วังหินสามารถสนับสนุนให้
ประชาชนใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
โดยการเล่นกีฬา 

 

๖ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจ าต าบล 
วังหิน 
-จัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ครอบครัวตวัอย่าง 

 
 

๒๐ เม.ย. ๕๙ 
 

 
 
๒,๒๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถสนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ประจ าต าบลวังหินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๗ โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวังหิน ๒๑ ก.ย. ๕๘ ๗๐,๐๐๐.- อบต.สามารถด าเนินการให้การ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมขนได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

๘ โครงการจัดและบริการด้านสุขภาพเชิงรุกและ 
ต่อต้านยาเสพติด 
 -โครงการจัดซ้ือสารเคมนี้ ายาพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 
 

๒๘  ธ.ค.๕๘ 

 
 

๑๕,๖๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถจัดการและ
ให้บริการด้านสุขภาพเชิงรุกและรว่ม
ต่อต้ายยาเสพติดให้แกป่ระชาชน 

 

๙ โครงการสนับสนุน ศสมช. หมู่ที่ ๑-๑๓ ๑๒  ก.ย. ๕๙ 
 

๕๖,๗๐๐.- อบต.วังหินสามารถสนับสนุนการ
ด าเนินการของ ศสมช.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๑๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลวังหิน 
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปใน
โครงการวันกตัญญ ู

 
 

๑๒ เม.ย. ๕๙ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

อบต.วังหินสามารถสนับสนุนการ
ด าเนินการของ รพ.สต.ในต าบลวังหิน
ได้ 

 

 โครงการ ห้วงเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

๑. 
 

โครงการอบรมบุคลากร คณะผู้บริหาร/ส.อบต./และ
บุคลากรทีเกี่ยวข้อง 
- โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้น าทอ้งถิ่น , 
ผู้น าท้องที่  ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการ รพสต. ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เจ้าหนา้ที่ผู้ปฎิบัติราชการ  

๒๓-๒๗ ก.พ.๕๙ ๒๑๐,๐๐๐.-  อบต.วังหินสามารถจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งเข้ารับการ
อบรมศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติราชการ 

 

๒. โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่านทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจ าต าบลวังหิน 

๗ ก.ย.๕๙ ๑๐,๐๐๐.- อบต.วังหินสามารถสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า
ต าบลวังหิน 

 

๓. โครงการอบรมสัมมนาให้แกประชาชน/แกนน า-ผู้น า
ท้องถิ่น/ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
-โครงการอบรมศึกษาดูงานดา้นส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุมชน LCPS O  
 

๑๐ – ๑๒ ก.ค. ๕๙   ๒๐๕,๔๐๐.- อบต.วังหินสามารถจัดการอบรม
หรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
  โครงการ ห้วงเวลาการ

ด าเนินการ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

๔. โครงการอบรม อปพร. ๒๕ ก.ย. ๕๙  ๖๕,๗๕๐.- อบต.วังหินสามารถจัดฝึกอบรม 
อปพร.เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ดูแลความปลอดภยัให้แก่
ประชาชนได้ 

 

๕. โครงการจัดกิจกรรมถนนปลอดภัย 
-ช่วงเทศกาลปีใหม ่
-ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

 
๒๕ ธ.ค. ๕๘ 
๗ เม.ย. ๕๙ 

 
๑๔,๗๖๐.- 
๑๔,๗๖๐.- 

อบต.วังหินสามารถใหบ้ริการ
ประชาชนด้านการรักษาความ
ปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในชว่ง
เทศกาลต่าง ๆ ได้ 

 

๖. จัดซื้อเครื่องมือกู้ชีพกู้ภยั/อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย 
-จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า  

๑๓ ก.ค. ๕๙ ๓๑,๑๐๐.- อบต.วังหินมีอุปกรณ์กู้ชพีใช้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

๗ โครงการจัดซ้ือ /ซ่อมแซม / บ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์  
 -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
- ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
๑ ต.ค.๒๕๕๘ – 
 ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 

 
 

๕๕,๐๐๐.- 
๘๑,๐๐๐.- 

๘,๔๐๐.- 

อบต.วังหินสามารถจัดซื้อ/
ซ่อมแซม วัสดุ,ครุภัณฑ์
ส านักงานเพื่อการปฏิบัติราชการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

๘ โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางส านักงาน 
 

๑ ต.ค.๒๕๕๘ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๑๗๒,๖๕๕.- อบต.วังหินสามารถจัดซื้อ/   
วัสดุ ส านักงานเพือ่การปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธภิาพ 

 

๙ โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร ๑ ต.ค.๒๕๕๘ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 

 ๑๓,๖๙๐.- อบต.วังหินสามารถพัฒนา
กิจกรรมทางด้านการเกษตรของ
อุทยานบอ่น้ าร้อนและสถานที่
ต่าง ๆ ของต าบลวังหิน 

 

๑๐. โครงการจัดท าแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาต าบล ๑ ต.ค.๒๕๕๘ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๓๘,๑๔๐.- สามารถด าเนินการจัดการ
เลือกตั้ง/สนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งทุกระดับและสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบลได ้

 

๑๑. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์
 

๑ ต.ค.๒๕๕๘ –  
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ 

 

 ๔๐,๕๑๐.- อบต.วังหินสามารถสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตาม
นโยบายรัฐบาล/จังหวัดและ
หน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจน
สามารถประชาสัมพันธ์ขา่วสาร
ต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่าง
กว้างขวาง 

 

๑๒. โครงการ อบต.พบประชาชน 
-กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการด้านสาธารณะกับอบต. ในงานวันท้องถิ่นไทย 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 
 

๓,๕๐๐.- 
 
 

สามารถเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติราชการได้มากขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
  โครงการ ห้วงเวลาการ

ด าเนินการ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผลผลิต หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

๑๓ โครงการสนับสนุนการจัดโครงการวันทอ้งถิ่นไทย  ๑๖ มี.ค.๕๙  ๓๕,๐๐.-   

๑๔ โครงการให้บริการปฎบิัติการแพทย์ฉกุเฉินเบื้องต้น อบต. 
วังหิน  

1 ต.ค. ๕๘ –  
๓๐ ก.ย. ๕๙  

๔๙,๗๐๐.-   

 
ฉ . ผลการด าเนินงาน 
       อบต.วังหิน ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๙       
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง    
                    โครงการด าเนินไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดในแผนด าเนินงานประจ าปี  
ซึ่งโครงการต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ส าเร็จตามที่วางไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  แต่มีบางโครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการโดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

(๑) โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงปุ๋ย หมู่ที่  ๖  
(๒) อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านและช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
(๓) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้  
(๔) โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลประจ าต าบล 
(๕) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV  
(๖) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง 
(๗) โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
(๘) โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


