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ค ำน ำ 
 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
6 พ.ศ.2552 มาตรา 22 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนที่มีช่วงระยะเวลาห้า
ปี (พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น า
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
2580)  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 

14 มิถุนายน 2562 
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     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 1 
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     1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 3 
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     2.1 เขตการปกครอง 3 
     2.2 การเลือกตั้ง/ข้อมูลผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น 3 
          2.2.1 การเลือกตั้ง 3 
          2.2.2 ข้อมูลผู้บริหาร 3 
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          3.1.2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง 5 
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     7.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 9 
     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 12 
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 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 14 
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     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 17 
     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 18 
          1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 18 
          1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 21 
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          1.3.5 วสิัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 26 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 1.1.1 บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 0.5 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 และบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 มีพ้ืนที่
จ านวน 9,245 ไร่    
 1.1.2 บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 1 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 บ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ 
หมู่ที่ 7 และบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 มีพ้ืนที่จ านวน 11,815 ไร่ 
 1.1.3 บ้านดุหุน หมู่ที่ 3 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 3 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 บ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 และบ้านปาก
คลอง หมู่ที่ 9 มีพ้ืนที่จ านวน 8,450 ไร่ 
 1.1.4 บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 2 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านดุหุน หมู่ที่ 3 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 และบ้านโต๊ะบัน 
หมู่ที่ 8 มีพ้ืนที่จ านวน 14,950 ไร่ 
 1.1.5 บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 2 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร 
อ าเภอสิเกา และองค์การบริหารส่วนต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ มีพ้ืนที่จ านวน 17,500 ไร่ 
 1.1.6 บ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 5 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านดุหุน หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 และบ้านปากคลอง 
หมู่ที่ 9 มีพ้ืนที่จ านวน 1,835 ไร่ 
 1.1.7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 
1 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 และบ้านไร่ออก 
หมู่ที่ 5 มีพ้ืนที่จ านวน 15,235 ไร่ 
 1.1.8 บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 
4 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านดุหุน หมู่ที่ 3 บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 และบ้านหัวหิน 
หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่จ านวน 915 ไร่ 
 1.1.9 บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 อยู่ในเขตต าบลบ่อหิน ห่างจากอ าเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 และบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่จ านวน 4,525 ไร่ 
 

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูง และเป็นชายทะเล พ้ืนที่ทาง

ตอนเหนือจะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็นเทือกเขา
บางส่วนและติดกับชายทะเล ส่วนทิศใต้เป็นพื้นที่ราบ 

 

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ 

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 
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แผนที่ต าบลบ่อหิน 
 

 
 

 
 

    1.4 ลักษณะของดิน 
ดินในพื้นท่ีต าบลบ่อหิน มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 
1) ดินร่วน 
2) ดินร่วนปนทราย 
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    1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
1.5.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ า ล าห้วย จ านวน 9 แห่ง 

 1.5.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่  
  - ฝาย จ านวน 1 แห่ง 
  - บ่อน้ าตื้น จ านวน 396 แห่ง 
  - บ่อบาดาลโยก จ านวน 11 แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน จ านวน 9 แห่ง 

 

    1.6 ลักษณะของไมแ้ละป่าไม้ 
 1.6.1 ป่าชายเลนหรือป่าโกงกางหรือป่าพังกาขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณปากแม่น้ าหรืออ่าว 
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมรีะดับน้ าทะเลท่วมถึง ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จ านวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 

 1 บ้านบ่อหิน นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
 2 บ้านพรุจูด นายนิกร ทองหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
 3 บ้านดุหุน นายสมบูรณ์ ตรงมาตัง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
 4 บ้านไสต้นวา นายสุนทร แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
 5 บ้านไร่ออก นายไพรัช ตงต าหนิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
 6 บ้านหัวหิน นายประดิษฐ์ ดวงดาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน ก านันต าบลบ่อหิน 
 8 บ้านโต๊ะบัน นายสมปอง บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
 9 บ้านปากคลอง นายสุรชัย พูลผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มหมู่ จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9 
- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,7 

 

    2.2 การเลือกตั้ง/ข้อมูลผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น  
     2.2.1 การเลือกตั้ง 
  - พ.ศ.2552 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน กรณีครบวาระ 6 
กันยายน 2552 (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552) 
  - พ.ศ.2556 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน กรณีครบวาระ 5 
กันยายน 2556 (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
 

 2.2.2 ข้อมูลผู้บริหาร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
2. นายวิชาญ ตรงบาตัง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
3. นายบุญชู อยู่คง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
4. นายสมพรชนะ สมทรง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
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2.2.3 ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 บ้านบ่อหิน นายสมคิด กุลวานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1  
  นางเอ้ืองค า ครชาตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1  
2 บ้านพรุจูด นายสุกิจ ทองหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2  
  นายอุดม ด าทั่ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2  
3 บ้านดุหุน นายภาคภูมิ สมันหลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  
  นายอ านาจ ปูเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3  
4 บ้านไสต้นวา นายสมยศ อ๋องยิ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4  
5 บ้านไร่ออก นางวัลลี เงินส ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5  
6 บ้านหัวหิน นายเกียรติวุฒิ ร าภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6  
  นายสุธรรม คนเที่ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6  
7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ นายสิทธิชัย ป่าสูง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7  
 นายเติมศักดิ์ หมื่นจง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7  
8 บ้านโต๊ะบัน นายอิสมาแอน บุญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8  
  นายเส็น สันหยี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8  
9 บ้านปากคลอง นายเกม รัตนตรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9  

 
3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 3.1.1 ข้อมูลปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,129 คน โดยแยกเป็นชาย 3,590 คน  
แยกเป็นหญิง 3,539 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้    

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
 1 บ้านบ่อหิน 232 249 481 251 
 2 บ้านพรุจูด 509 538 1,047 356 
 3 บ้านดุหุน 525 510 1,035 264 
 4 บ้านไสต้นวา 439 498 937 314 
 5 บ้านไร่ออก 594 573 1,167 367 
 6 บ้านหัวหิน 172 180 352 119 
 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ 409 368 777 255 
 8 บ้านโต๊ะบัน 503 454 957 237 
 9 บ้านปากคลอง 207 169 376 107 
  รวม 3,590 3,539 7,129 2,270 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอสิเกา ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 
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 3.1.2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง 
หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านบ่อหิน 232 249 481 235 251 486 237 249 486 
2 บ้านพรุจูด 509 538 1,047 512 538 1,050 516 523 1,039 
3 บ้านดุหุน 525 510 1,035 524 512 1,036 525 512 1,037 
4 บ้านไสต้นวา 439 498 937 441 501 942 450 509 959 
5 บ้านไร่ออก 594 573 1,167 594 574 1,168 587 576 1,163 
6 บ้านหัวหิน 172 180 352 174 184 358 165 181 346 
7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ 409 368 777 405 371 776 400 370 770 
8 บ้านโต๊ะบัน 503 454 957 505 451 956 490 427 917 
9 บ้านปากคลอง 207 169 376 205 169 374 201 168 369 
 รวม 3,590 3,539 7,129 3,595 3,551 7,146 3,571 3,515 7,086 

 

    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
0-4 ปี 256 186 442 
5-9 ปี 247 224 471 

10-14 ปี 255 262 517 
15-19 ปี 291 230 521 
20-24 ปี 274 276 550 
25-29 ปี 299 281 580 
30-34 ปี 292 297 589 
35-39 ปี 284 318 602 
40-44 ปี 305 295 600 
45-49 ปี 276 286 562 
50-54 ปี 279 285 564 
55-59 ปี 212 200 412 
60-64 ปี 131 155 286 
65-69 ปี 113 130 243 
70-74 ปี 66 64 130 
75-79 ปี 57 57 114 
80-84 ปี 47 56 103 
85-89 ปี 23 31 54 
90-94 ปี 14 17 31 
95-100 ปี 6 9 15 

มากกว่า 100 ปี - - - 
หมายเหตุ ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน แยกเป็น 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 

1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  
2. โรงเรียนบ้านพรุจูด   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
3. โรงเรียนบ้านดุหุน   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
4. โรงเรียนบ้านไสต้นวา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
5. โรงเรียนบ้านไร่ออก       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
6. โรงเรียนบ้านหัวหิน    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลบ่อหิน มีจ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 

 

    4.2 สาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล 
จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ออก (สถานีอนามัยบ้านไร่ออก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อ
หิน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 2 คน 
 

    4.3 อาชญากรรม 
 เดือน/ปี สถิติการเกิดอาชญากรรม (ครั้ง) หมายเหตุ 
 ตุลาคม 2560 -  
 พฤศจิกายน 2560 1  
 ธันวาคม 2560 -  
 มกราคม 2561 2  
 กุมภาพันธ์ 2561 1  
 มีนาคม 2561 -  
 เมษายน 2561 1  
 พฤษภาคม 2561 2  
 มิถุนายน 2561 1  
 กรกฎาคม 2561 -  
 สิงหาคม 2561 -  
 กันยายน 2561 1  
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    4.4 ยาเสพติด 
 เดือน/ปี สถิติข้อมูลยาเสพติด (ครั้ง) หมายเหตุ 
 ตุลาคม 2560 3  
 พฤศจิกายน 2560 5  
 ธันวาคม 2560 -  
 มกราคม 2561 -  
 กุมภาพันธ์ 2561 6  
 มีนาคม 2561 3  
 เมษายน 2561 -  
 พฤษภาคม 2561 3  
 มิถุนายน 2561 2  
 กรกฎาคม 2561 -  
 สิงหาคม 2561 2  
 กันยายน 2561 3  

 

    4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ไม่มีหน่วยงานที่ให้การสังคมสงเคราะห์ 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ใช้การคมนาคมทางบกเป็นส าคัญ โดยมีทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 4046 (ถนนตรัง–สิเกา) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอ าเภอ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีถนน รพช. ถนนโยธาธิการ และถนนของท้องถิ่นเป็นถนนโครงข่าย แยกจากถนนสาย
หลักเข้าสู่หมู่บ้านและเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ส่วนถนนที่ใช้ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง โดยมี
จ านวนถนน แยกเป็น 

- ถนนผิวจราจรลาดยาง 15 สาย       
- ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 สาย       
- ถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก 34 สาย       
 

    5.2 การไฟฟ้า 
- ราษฎรในต าบลมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 

    5.3 การประปา 
 5.3.1 ประปาส่วนภูมิภาค 
 5.3.1 ประปาหมู่บ้าน 

 

    5.4 โทรศัพท์ 
ประชาชนส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 
 

    5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ไม่มี 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 

ต าบลบ่อหินประกอบอาชีพการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าว มะพร้าว กล้วย ฯลฯ โดย
ยางพาราและปาล์มน้ ามนัจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 

 

    6.2 การประมง 
ต าบลบ่อหินประกอบอาชีพการประมงน้ าเค็ม เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า การจับสัตว์น้ า เป็นต้น เนื่องจากมี

พ้ืนที่ติดทะเลอันดามัน ประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง จะอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 
และหมู่ท่ี 9 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

    6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลบ่อหิน ประกอบอาชีพการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่เนื้อ เป็นต้น 
 

    6.4 การบริการ 
ต าบลบ่อหิน มีสถานที่ให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว จ านวน 1 แห่ง คือ บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตั้งอยู่ใน

หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

    6.5 การท่องเที่ยว 
ต าบลบ่อหิน มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในต าบล จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1. หาดคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
2. หาดหัวหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. เขาเจ็ดยอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

    6.6 อุตสาหกรรม 
ต าบลบ่อหินมีกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน 2 แห่ง คือ 
 1) ปั๊มน้ ามันและก๊าช จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน 
 2) โรงสีข้าว จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน 
 

    6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
6.7.1 กลุ่มอาชีพ จ านวน 23 กลุ่ม ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่มอาชีพต าบลบ่อหิน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ 
1 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน  
2 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
4 กลุ่มท าผ้าบาติกบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
5 กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  
6 กลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน  
7 กลุ่มจักรสานเตยปาหนัน หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน  
8 กลุ่มเครื่องแกงบ้านไส้ต้นวา หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา  
9 กลุ่มอาชีพขนมปั้นสิบบ้านไส้ต้นวา หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา  
10 กลุ่มกองทุนข้าวสารสตรีบ้านไร่ออก  หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก  
11 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน  
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ล าดับที่ ชื่อกลุ่มอาชีพต าบลบ่อหิน หมู่ที่ ชือ่หมู่บ้าน หมายเหตุ 
12 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน  
13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน  
14 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์  
15 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์  
16 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์  
17 กลุ่มสตรีบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน   
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงต ามือบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน   
19 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน   
20 กลุ่มเลี้ยงหอยแมลงภู่บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน   
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง  
22 กลุ่มเลี้ยงปลากระชังบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง  
23 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9  บ้านปากคลอง  

 

    6.8 แรงงาน 
 - ไม่มีข้อมูล 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    7.1 การนับถือศาสนา 
         ประชาชนต าบลบ่อหิน มีการนับถือศาสนา 2 ศาสนา ได้แก่ 

    1) ศาสนาพุทธมีส านักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง คือ ส านักสงฆ์บ้านไร่ออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อหิน 
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7         

    2) ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
  - มัสยิดนูรุลยากีนบ้านดุหุน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3         
  - มัสยิดมัสยิดนูรุลเอ๊ียะซานบ้านโต๊ะบัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  

- มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์บ้านปากคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 
    ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 
 

    7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 7.2.1 ประเพณีส่วนบุคล ได้แก่  
  7.2.1.1 ประเพณเีกี่ยวกับการแต่งงาน  
  ประเพณีการแต่งงานแบบอิสลาม 
  พิธีแต่งงานแบบอิสลาม เรียกว่า นิกะห์ จะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตกลงปลงใจจะ
แต่งงานกัน จากนั้นฝ่ายชายจะให้ผู้ใหญ่ไปท าการสู่ขอ โดยมีการตกลงค่ามะฮัรฺหรือสินสอดทองหมั้น  และ
ก าหนดวันแต่งงานโดยยึดเอาความสะดวกของทั้งสองฝ่าย และเมื่อแต่งงานกันแล้วต้องยึดถือกฎ 5 ประการ
ตามหลักศาสนาอิสลามและมีการเลี้ยงฉลองแต่งงานกันขึ้น เรียกว่า วะลีมะฮฺ โดยที่มีข้อแม้ว่างานเลี้ยงจะต้อง
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สิ้นเปลือง ต้องอยู่ในความพอดี เนื่องจากความเชื่อของศาสนาอิสลาม หากแต่งงานกับผู้ที่ไม่ใช่
มุสลิมจะต้องเปิดใจยอมรับความเชื่อของศาสนาอิสลามและเชื่อในค าสอนของพระอัลเลาะห์ เนื่องจากศาสนา
อิสลามมีความเคร่งครัด และมีข้อห้ามมากมาย ดังนั้น หากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับคู่รักได้ก็จะ
เป็นเรื่องดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน 
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  ประเพณีการแต่งงานแบบไทย 
  ประเพณีพิธีการแต่งงานตามธรรมเนียมไทย การแต่งงานเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายชายและหญิง
เกิดความรักใคร่ชอบพอกันในเวลาอันสมควร เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ฝ่ายชายจะบอก
กับพ่อแม่ ให้ทราบเพ่ือให้จัดการผู้ใหญ่มาทาบทามสู่ขอฝ่ายหญิงจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิง มีการแจ้งผลการสู่ขอ 
การปลูกเรือนหอ การหมั้น สินสอดทองหมั้นหรือของหมั้น การก าหนดฤกษ์ยามในวันหมั้ น โดยมากนิยม
ก าหนดตอนเช้า ก่อนเที่ยง มีการหาฤกษ์ 3 ฤกษ์ คือ ฤกษ์ขันหมากนิยม ฤกษ์รดน้ าและทิศทางที่เจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวจะนั่ง และฤกษ์ปูที่นอนและส่งตัว ซึ่งประเพณีโบราณถือว่าส าคัญมาก ขันหมากหมั้น การจัดขั้นหมาก
หมั้น เฒ่าแก่ขันหมากหมั้นนิยมใช้คู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมาอย่างมีความสุข เป็นการถือเคล็ดชีวิตคู่ ขันหมาก
โดยมากใช้ขันทอง ขันถม หรือขันเงินแล้วแต่ฐานะ ในขันหมากหมั้นจะประกอบไปด้วย หมากดิบ ทั้งลูก 4 ผล 
หรือ 8 ผล แต่ต้องเป็นระแง้หรือตะแง้ (ก่ิงที่แยกออกจากทะลายหมาก) เดียวกัน หรือถ้าต่างระแง้ก็ต้องมีระแง้
ละ 2 ผล หรือ 4 ผล คือ ต้องเป็นคู่ เพราะถือเคล็ดการนับเป็นคู่ และการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้ปูนแดง
ป้ายที่เปลือกหมากเล็กน้อยทุกลูก มีพลูใบ 4 เรียง หรือ 8 เรียงก็ได้ เรียงละ 5 ใบ หรือ 10 ใบ ตัดก้านเสียแล้ว
ใช้ปูนแดงแต้มที่โคนของของใบพลูทุกใบแล้วให้วางเรียงเข้ารอบๆ ภายในของขันดูให้เสมอกัน ขันสินสอด หรือ
ขันหมั้น ภายในบรรจุเงินทองหรือของหมั้นค่าสินสอดตามที่ตกลงกับทางฝ่ายหญิงไว้แล้ว เช่น สร้อย แหวน 
ก าไล ฯลฯ ดอกไม้ธูปเทียน ผ้าไหว้ มี 2 อย่าง คือ ผ้าไหว้พ่อแม่และผู้ที่มีพระคุณที่ได้อุปการะเลี้ยงดูฝ่ายหญิง 
เครื่องขันหมาก ประกอบไปด้วย ขนมและผลไม้ มากน้อยแล้วแต่ตกลงกันไว้ บางทีอาจเพ่ิมสุราหรือเครื่องยา
เซ่นส าหรับไหว้ผีบรรพบุรุษก่อนท าพิธีหมั้นด้วย การจัดขบวนขันหมากหมั้น เฒ่าแก่ฝ่ายชายจะต้องจัดหาหญิง
สาวหรือเด็กที่หน้าตาหมดจด (โดยมากมักใช้ลูกหลาน) เป็นผู้เชิญขั้นหมากไปยังบ้านเจ้าสาว การยกขันหมาก
หมั้น เมื่อได้ฤกษ์งามยามดี เฒ่าแก่ขั้นหมากหมั้นจะท าการยกขั้นหมากหมั้นไปยังบ้านฝ่ายหญิง ฤกษ์ยาม
เกี่ยวกับการแต่งงาน คนไทยพุทธเป็นชาติหนึ่งที่เชื่อถือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฤกษ์ยาม เคล็ดลาง มาตั้งแต่สมัย
โบราณ โดยเฉพาะฤกษ์การท าพิธีมงคลต่างๆ รวมกระทั่ง เรื่องการแต่งงาน จะต้องมีการดูฤกษ์ยามตั้งแต่ วันที่
ส่งเฒ่าแก่ไป เจรจาสู่ขอ วันหมั้น วันแต่งงาน รวมไปถึงฤกษ์ในการปลูกเรือนหอ ส่งตัวเจ้าสาว และฤกษ์เรียง
หมอน คือ ต้องเป็นวันดี เช่น วันอธิบดี วันธงชัย ส่วนเดือนที่นิยมแต่งงานกัน ได้แก่ เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 
เดือน 2 และเดือน 4 แล้วแต่ความนิยมเชื่อถือ การที่นิยมแต่งงานเดือน 2 เดือน 4 เดือน 10 เพราะนิยมถือเป็น
เดือนคู่ ซึ่งค าว่าคู่ หรือสิ่งที่เป็นคู่นี้มีความหมาย และส าคัญมากในพิธีการแต่งงาน เพราะหมายถึงการเริ่มต้น
ของการใช้ชีวิตคู่ บางทีก็แต่งงานเดือน 9 ถือเคล็ดถึงความก้าวหน้า ฤกษ์วันแต่ง วันที่ไม่นิยมแต่งงานกัน คือ วัน
อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ พิธีการปูที่นอนและส่งตัวเจ้าสาว  
  7.2.1.2 ประเพณีการตาย 
  ประเพณีการตายของชาวไทยพุทธ 
  ชาวไทยพุทธท้องถิ่นมีกิจกรรมงานศพหลายขั้นตอน นับแต่วันตาย วันตั้งศพ วันฌาปนกิจ ศพ 
และวันหลังฌาปนกิจศพ เมื่อมีคนตายก็จะกระจายข่าวให้รู้กันทั่วไป บรรดาญาติมิตรผู้สนิท  สนามรู้จักมักคุ้น
กับญาติผู้ตาย พิธีแรก คือ การเตรียมบรรจุโลง ด้วยการจัดศพผู้ตายให้นอนหันศีรษะไปทางทิศ  ตะวันตก จัด
แต่งซองหมากพลู ดอกไม้ธูปเทียนให้ผู้ตายถือไว้แล้วคลุมด้วยผ้า จัดเตรียมโลงศพ อาบน้ าศพ แต่งตัวศพ นิมนต์
พระภิกษุท าพิธีมัดตราสังและน าศพบรรจุโลง ซึ่งมีความเชื่ออยู่ว่าจะไม่บรรลุโลงในวันพุธ ถ้าวันตายเป็นวันพุธก็
จะรอเวลาไว้ จนผ่านเที่ยงคืนไปแล้วจึงบรรจุศพลงโลง การจัดงานศพในสมัยก่อน เจ้าภาพต้องเตรียมการอยู่
หลายวัน เตรียมสถานที่ปลูกโรงพิธี โรงเลี้ยง โรงครัว จัดหาฟืน สิ่งของต่างๆ ที่จะใช้ในงานไปบอกกล่าวญาติ
มิตรที่อยู่ห่างไกล ดังนั้น จึงน าศพใส่โลงค้างไว้ก่อน เมื่อถึงวันที่เหมาะสมซึ่งมักจะเป็นหน้าแล้ง ก็จะน ามา
บ าเพ็ญกุศล อาจจัดพิธีที่บ้านหรือที่วัดตามสะดวก ปัจจุบันเมื่อบรรจุศพแล้วส่วนใหญ่จะจัดงานต่อเนื่องจนเผา 
เรียบร้อยในคราวเดียว ชาวตรังนิยมตั้งศพบ าเพ็ญกุศลหลายวัน โดยถือเอาวันฤกษ์ดีเป็นวันยกศพไปเผาหรือฝัง 
ซึ่งมักจะจัดงานศพให้เสร็จสิ้นในช่วงเดือน ไม่นิยมจัดงานศพฉีกขาข้ามเดือน (หมายถึง การตั้งบ าเพ็ญกุศลที่มี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วันอยูร่ะหว่างข้างข้ึนกับข้างแรมหรือระหว่างเดือนต่อเดือน) หลังจากยกศพขึ้นแล้ว ก็จะจัดเตรียมงานจนถึงวัน
ส าคัญในสามวันสุดท้าย คือ วันเข้าทับ วันเข้าการและวันเผา เมื่อเริ่มงานก็มีจัดการตกแต่งโลง ตอนกลางคืนมี
สวดพระอภิธรรม กลางวัน ท าบุญถวาย สังฆทาน เตรียมอาหารไว้จัดเลี้ยงผู้มาฟังสวดและนั่งเพ่ือนศพ มี
มหรสพตามฐานะเจ้าภาพ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ กาหลอ กลอนลาน เป็นต้น ในวันเข้าทับอาจมีการจุด
ดอกไม้ไฟประเภท อ้าย ตูม ตรวดเพ่ือเป็นสัญญาณบอกข่าว การเตรียมงานศพ มีการพิมพ์ใบประกาศ งานศพ
ขนาดใหญ่ ปิดประกาศให้เพ่ือนฝูงญาติมิตรทราบเพ่ือจะได้มาร่วมงาน การเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน ในวัน
แรกๆ ตอนกลางคืนจะมีถั่วลิสงคั่วกับน้ าชาหรือน้ าเย็น บางทีก็จะมีขนมแห่งหรือขนมสด ตลอดจนอาหาร
ประเภทขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว ตามฐานะ เจ้าภาพ หรือตามที่ญาติมิตรจัดมาช่วย ในวันเข้าทับ จะมีการล้มหมูล้ม
วัว ไว้ส าหรับงานเลี้ยงใหญ่ ในวันเข้าการ ในวันเข้าทับนี้พ่อครัวจะน าเอาเครื่องในมาแกงก่อน เรียกว่า แกงสม
รม แขกที่มาจะได้รับเลี้ยงข้าวมื้อเย็นด้วย พอถึงวันเข้าการซึ่งคนจะมากันเป็นจ านวนมาก การเลี้ยงข้าวมื้อเย็น  
ถือเป็นเรื่องส าคัญ ต้องมีอาหารอย่างน้อย 3 อย่าง แกงหลักมักจะเป็นแกงเนื้อวัวน้ าขลุกขลิกใส่เครื่องเทศ 
เรียกว่า เครื่องร้อย แกงจืดและผัดหรือเกายุก (คล้ายหมูพะโล้ ปรุงรสเพ่ิมเติมด้วย  เต้าหู้ยี้ ใส่เผือก เต้าหู้ทอด 
และเห็ดหอม) เจ้าภาพจะทักทายกับทุกคนที่มาร่วมในงานมีโฆษกประกาศต้อนรับเชื้อเชิญแขกเข้าสู่โรง  เลี้ยง
เพ่ือรับประทานอาหาร เสร็จแล้วญาติมิตรและแขกก็จะร่วมท าบุญ เรียกว่าให้งาน มีเจ้าภาพ คอยรับเงินจดชื่อ-
นามสกุล บ้านที่อยู่ จ านวนเงิน และตอบแทนด้วยบัตรขอบคุณ บอกก าหนดการฌาปนกิจผูกด้ายสีแดง ไว้เป็น
การเชิญชวนให้มาในวันเผาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงวันยกศพไปเผาหรือฝัง บรรดาญาติมิตรเพ่ือนฝูง ที่รู้จักมักคุ้นก็
จะมาร่วมพิธีสวด มาติกาบังสุกุล มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงอีกครั้งหนึ่ง อาจเป็นอาหารชนิดเดียวกับวันเข้าการ
หรือ เมื่อถึงก าหนดเวลาก็ยกศพจากที่ตั้งหามไปสู่เมรุหรือป่าช้า เพ่ือเผาหรือฝังตามประเพณี ถ้าเป็นศพที่เผาก็
จะเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้น เจ้าภาพจะนิมนต์พระแปรธาตุเพ่ือเก็บอัฐิน าไปบังสุกุล น าเก็บไว้ในที่เหมาะสมหรือบัวซึ่ง
ท าเป็นรูปเจดีย์เล็ก ๆ สูงประมาณ 1 เมตร เรียกว่า เข้าบัว การไว้ทุกข์ บรรดาลูกหลานและญาติจะไว้ทุกข์ด้วย
การแต่งด า ถ้าเป็นญาติห่างๆ ก็ไม่ค่อยเคร่งครัดนัก อาจแต่งด าขาว ระยะเวลาไว้ทุกข์อาจเป็น 1 ปี 100 วัน 50 
วัน หรือปลดทุกข์ทันทีหลังจากบรรจุอัฐิแล้ว ในวันปลดทุกข์จะมีการท าบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่
ผู้ตายอีก 
  ประเพณีการตายของชาวไทยมุสลิม 
  พิธีฝังศพชาวไทยมุสลิมในต าบลบ่อหินส่วนใหญ่ปฏิบัติแบบเรียบง่ายตามศาสนบัญญัติ เมื่อ
มุสลิมตายลง เพ่ือนบ้านจะไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย อาจมีการบอกกันด้วยวาจาหรือตีกลองของ
มัสยิดเป็นการบอกข่าวว่ามีคนตายในหมู่บ้าน พิธีศพของมุสลิมจะใช้วิธีการฝัง โดยปกติแล้วจะต้องฝังภายใน 24 
ชั่วโมง เพราะถือว่าถ้าไว้นานจะท าให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ต้องเสียใจเพ่ิมมากข้ึน นอกจากมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
บ้านเมือง เพ่ือนบ้านจะช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็ว ช่วยขุดหลุมที่สุสาน (กุโบว์) ท าโลงศพด้วยไม้กระดานแบบ
ง่ายๆ เพราะอิสลามถือว่าการตายเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปยังอีกโลกหนึ่ง ผู้ไปช่วยงานหรือเยี่ยม
ครอบครัวของผู้ตายแต่งกายธรรมดาไม่มีการแต่งด าไว้ทุกข์ มีการน าสิ่งของหรือเงินมอบให้แก่ครอบครัวผู้ตาย
เป็นการร่วมท าบุญ การปฏิบัติต่อศพ (มัยยิต) ก่อนน าไปฝังจะมีการอาบน้ าท าความสะอาดศพแล้วห่อด้วยผ้า
ขาว ต่อจากนั้นก็เป็นพิธีละหมาดให้แก่ผู้ตายซึ่ง เรียกว่า ละหมาดญะนาซะห์ ซึ่งอาจจะท าที่บ้านของผู้ตายหรือ
น าศพไปท าพิธีละหมาดให้ที่มัสยิดก็ได้ เมื่อมีการเคลื่อนศพผู้ที่นั่งอยู่หรือท างานอยู่ในทางศพผ่านจะยืนขึ้นเป็น
การเคารพศพและตามไปส่งศพถึงกุโบร์ การฝังศพมีการขุดหลุมลึกพอสมควร ฝังศพในท่านอนตะแคงขวาหัน
หน้าไปทางทิศลัต (อยู่ทางทิศตะวันตก) หลังฝังศพเรียบร้อยแล้วใช้ก้อนหินหรือหลักไม้สั้นๆ 2 ท่อน เรียกตา
หนา ปักด้านศีรษะและปลายเท้าเป็นเครื่องหมายไว้บนหลุมศพ ถ้าเป็นผู้ชายจะท าต าหนามีลักษณะกลม ผู้หญิง
จะมีลักษณะแบน ต่อจากนั้นผู้น าศาสนาก็จะอ่านดุอา (ค าขอพร) ขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้แก่ผู้ตาย หลังจาก
ฝังศพแล้วมีประเพณีที่อยู่ข้างหลังมักปฏิบัติ คือ การเยี่ยมสุสานเพ่ือให้ระลึกถึงความตาย ไม่ตั้งอยู่ในความ
ประมาท มีการจัดท าบุญ เรียกว่า นุหรีที่บ้านหรือสุเหร่าเพ่ืออุทิศให้แก่ผู้ตาย ซึ่งจะท ากันในวันตายและช่วง
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ระยะ 3 วัน 7 วัน 40 วัน หรือ 100 วัน และตามความเหมาะสม บางแห่งที่จัดให้มีการท าบุญ 40 วัน เจ้าภาพ
จะจัดพิมพ์ประกาศหรือบอกล่าวแก่ญาติมิตรให้ทราบและมาร่วม มีการเลี้ยงอาหารโดยเชิญผู้น าศาสนามาร่วม
ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า  
  ประเพณีการตายของชาวไทยเชื้อสายจีน 
  เมื่อชาวไทยเชื้อสายจีนในท้องถิ่นตายลงก็จะน าศพใส่โลงไม้หนาขนาดใหญ่ มีรูปทรงเฉพาะตัว 
เรียกว่า โลงหัวหมู มีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดซื้อโลงศพว่าจะเพ่ิมราคาสูงกว่าที่ผู้ขายบอกด้วยเชื่อว่าจะท าให้
ญาติมิตรที่อยู่มีความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรืองขึ้น ญาติมิตรมีการไว้ทุกข์แก่ผู้ตาย และมีพิธีเซ่นไหว้ค านับศพตาม
ประเพณี การจัดงานศพก่อนพิธีฝัง มีการตั้งศพสวดบ าเพ็ญกุศลและจัดเลี้ยงแขก เช่นเดียวกับงานศพชาวไทย
พุทธ ส าหรับเรื่องอาหารอาจแตกต่างไปบ้างในวันเข้าการ คือ มักจะจัดอาหารประเภท จานเดียว เช่น ขนมจีน 
ก๋วยเตี๋ยว หมี่ที่เป็นข้าวก็มี แต่ไม่ใช่แกงเนื้อวัว ส่วนขนมแห้ง ขนมสด ค่อนข้างมากเป็นพิเศษ การแต่งกายไว้
ทุกข์ปกติแต่งด าและมีเครื่องหมายบอกฐานะความสัมพันธ์กับผู้ตาย ลูกชาย ลูกสาว ลูกเขย ลูกสะใภ้ญาติแต่ละ
ฝ่ายแต่ละชั้น จะมีเครื่องหมายเฉพาะในวันฝังศพก็จะน าศพไปยังสุสาน ก่อนยกศพจะมีการเซ่นไหว้หมูย่าง ซึ่ง
ลูกหลานและญาติมิตรน ามาเซ่นไหว้คนละตัวหรือกลุ่มละตัว หลังจากนั้นก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงแขกควบคู่กับหมี่
หรือข้าว การเคลื่อนศพไปสุสานนิยมจัดขบวนแห่ใหญ่โต มีรถของญาติมิตรเข้าขบวนยาวเหยียดไปตามถนน รถ
รับจ้างก็จะมาเข้าขบวนด้วย ถือเป็นการส่งศพ เจ้าภาพจะตอบแทนด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าผูกให้รถทุกคัน
บางงานก็ให้ซองเงิน เรยีกว่า อ่ังเปา เสร็จพิธีฝังแล้วลูกหลานจะน ากระถางธูปกลับบ้าน จัดท าป้ายชื่อผู้ตายวาง
รวมไว้บนหิ้งบูชาบรรพบุรุษของตระกูล และดูแลเซ่นไหว้อยู่มิได้ขาด ส่วนที่หลุมฝังศพหรือฮวงซุ้ยก็จะมีการ
ท าบุญเช็งเม็งเป็นประจ าทุกปี 
  7.2.1.3 ธรรมเนียมประเพณีการแต่งกาย 
  ธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของชาวมุสลิม 
  ชนดั้งเดิมของดินแดนนี้นับถือศาสนาอิสลาม และมีเชื้อสายมลายู ยังคงแต่งกายตามประเพณี 
อันเก่าแก่ฝ่ายหญิงมีผ้าคลุมศีรษะ ใส่เสื้อผ้ามัสลิน หรือลูกไม้ตัวยาวแบบมลายูนุ่งซิ่นปาเต๊ะหรือซิ่นทอแบบ
มลายู ฝ่ายชายใส่เสื้อคอตั้ง สวมกางเกงขายาว และมีผ้าโสร่งผืนสั้น ที่เรียกว่า ผ้าซองเก็ต พันรอบเอวถ้าอยู่ 
บ้านหรือล าลองจะใส่โสร่ง ลายตารางทอด้วยฝ้าย และสวมหมวกถัก หรือเย็บด้วยผ้าก ามะหยี่ 
  ธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของชาวพุทธ 
  ชนพื้นบ้านแต่งกายคล้ายชาวไทยภาคกลาง ฝ่ายหญิงนิยมนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าซิ่นด้วย ผ้า
ยกอันสวยงาม ใส่เสื้อสีอ่อนคอกลม แขนสามส่วน ส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงชาวเลหรือโจงกระเบนเช่นกัน สวม
เสื้อผ้าฝ้ายและมีผ้าขาวม้าผูกเอวหรือพาดบ่าเวลาออกนอกบ้านหรือไปงานพิธีกลับหน้า 
 

    7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจักสานเตยปาหนัน ซึ่งเป็นการน าเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจักสานเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นรายได้เสริม 
- ภาษาถ่ิน ประชาชนในต าบลบ่อหิน ใช้ภาษาใต้ในการติดต่อสื่อสาร 
 

    7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ของที่ระลึกในต าบลบ่อหินจะมีอยู่ด้วยกัน 1 แห่ง คือ กลุ่มวิสากิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุ

หุน (OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว) บ้านดุหุน หมู่ที่ 3 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 
มีนาคม พ.ศ.2526 สมาชิกครั้งแรก 25 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 43 คน โดยมีคุณจันทร์เพ็ญ ปูเงิน เป็นผู้ถ่ายทอด
วิชาการจักสานเตยปาหนัน ครั้งแรกได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือรับความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือง่ายต่อการส่งเสริม
ของเจ้าหน้าที ่กิจกรรมที่จัดท าส่วนใหญ่จัดท าเป็นรายบุคคล กิจกรรมรวมมีน้อย ต่อมาปี พ.ศ.2542 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอสิเกา ได้ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ด้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน และได้เริ่มผลิต
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ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม จ าหน่ายภายในตัวอ าเภอและต่างจังหวัด กลุ่มได้ขอจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับส านักงานเกษตรอ าเภอสิเกา ในชื่อ วิสาหกิจชุมชนผลิตเตยปาหนันบ้านดุหุน 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 20 ชิ้น 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 น้ า 

ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน จะประกอบด้วยน้ าจืดและน้ าเค็ม เนื่องจากมีพ้ืนที่บางหมู่บ้านติด
ทะเล ส าหรับน้ าจืดในต าบลบ่อหินจะใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านเพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนภายในหมู่บ้าน
ได้ใช้อุปโภคบริโภค แหล่งน้ าผิวดินในพ้ืนที่ต าบลบ่อหินมีน้อย ประชาชาชนในต าบลบ่อหินจะขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 

 

    8.2 ป่าไม้ 
ป่าไม้ในต าบลบ่อหินมีน้อย ส่วนมากในพ้ืนที่ราบจะแปรสภาพเป็นสวนยางพาราและปาล์มน้ ามัน ป่าไม้

ที่มีอยู่มากจะอยู่ในพ้ืนที่บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2  
 

    8.3 ภูเขา 
ในพ้ืนที่ต าบลบ่อหิน มีภูเขาอยู่ 1 แห่ง คือ เขาเจ็ดยอด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อหิน 
 

    8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 8.4.1 คุณภาพของน้ า มีคุณภาพดี แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
 8.4.2 ป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์เพียงบางแห่ง 
 8.4.3 ภูเขา มีต้นไม้ปกคลุมแต่ไม่มากเท่าที่ควร 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ประเทศ คือ ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

 
 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
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 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
     (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
     (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
     (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
     (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
     (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
     (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
    (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
     (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
     (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
     (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
     (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
     (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
     (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
     (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
     (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
     (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
     (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
     (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
     (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
     (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
     (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
     (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
     (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
     (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1.2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

 1.2.2 เป้าหมาย 
  1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
  3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

 1.2.3 แนวทางการพัฒนา 
  1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
     1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและ 
     1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
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     1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
     1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
     2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
     2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
     2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ 
     2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 
    3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
     3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
     3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก 
     3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
     3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
    4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
     4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
     4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน 
     4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
     5.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
     5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
    6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
     6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
     6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม 
     6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 
    1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 
  1.3.1.1 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
  ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
สามารถ สร้างรายได้ให้กับภาคท้ังพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น 
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร 
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ 
ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
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กับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควร
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
แปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า 
การลงทุนกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 

  1.3.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
           “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา
และปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
  

           1.3.1.3 วัตถุประสงค์  
   1) เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 
   2) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของภาค
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
   5) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 

           1.3.1.4 เป้าหมาย  
   1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
   2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้
ลดลง 
 

  1.3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ชั้นน าของโลก 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค 
    2) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญและการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร 
    3) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail) 
    4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง 
    5) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลาย
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของ 
    6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 
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   2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่ง
ใหม่ของประเทศ 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจร
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
    2) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุ
ราษฎร์ธานี และชุมพร   
    3) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต
ภาคเกษตร  
 

   3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความ
เข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา  
    1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
พ้ืนที่ของภาค 
    2) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งและการท า
อุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากล  
    3) ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน  
    4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหาร
จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ  
    5) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน  
 

   4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน า
แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  
    2) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือส าราญในจังหวัดภูเก็ต  
    3) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปร
รูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา  
    4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก  
 

   5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา  
    1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์  
    2) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
    3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อ
สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน  
    4) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
 

   6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
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    1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)  
    2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & 
Andaman Route)   
    3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-
Based & Processed Agricultural Products)  
    4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities)  
 
 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 
  1.3.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก 
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 

  1.3.2.2 พันธกิจ (Mission) 
   1.3.2.2.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
   1.3.2.2.2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาค
การเกษตรภายในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ 
   1.3.2.2.3 สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   1.3.2.2.4 สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น 
   1.3.2.2.5 ฟ้ืนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล
ของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
 

  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561-2564 นั้น ได้ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิดการพัฒนาแบบ
องค์รวมที่ยึดคน และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนามิติเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงทุก
มิติของการพัฒนาให้เข้ากับมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อย่างบูรณาการภายใต้กระบวนการพัฒนา
ของทุกฝ่ายที่เชื่อมโยงสนับสนุนกัน ในการท าแผนพัฒนาฯ ยังให้ความส าคัญกับแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องตาม
หลักภูมิสังคมทีม่ีวิถี ชีวิต อัตลักษณ์ และคุณค่าท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติ
แวดล้อมของแต่ละจังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึง
ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการพัฒนา และยึดหลักธรรมาภิบาล ความ
ยุติธรรม โปร่งใส มีการกระจายอ านาจให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้
สังคมมีความสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตามหลักการประชารัฐ 
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แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2561-2564 
 

 
 
  1.3.2.3 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
            1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าภาคเกษตร 
            2. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
            3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน 
          กลยุทธ์ 
          1.1 กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างให้เพียงพอและ
เหมาะสม 
      1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศให้
เพียงพอ ได้มาตรฐานความปลอดภัย  
      1.1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้
เพียงพอ 
      1.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
      1.1.3 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 
          1.2 กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตตลักษณ์อันดามัน 
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      1.2.1 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด 
เรียบร้อย  
      1.2.2 ฟ้ืนฟูเรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความสนใจและความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยือน 
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      1.2.3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริการผ่าน
เรื่องราวและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
          1.3 กลยุทธ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
      1.3.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพ่ือ
สร้างความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 
      1.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ลดปริมาณขยะชุมชน
และการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
      1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด 
          1.4 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว 
      1.4.1 ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับ
สากลและระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจ านวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว 
      1.4.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริการจัดการ
ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ 
เพ่ือสร้างความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 
      1.4.3 พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
          1.5 กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน 
      1.5.1 เร่งสร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตาม
ความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY)  
      1.5.2 สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
      1.5.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สมดุล โดยเน้นการบริหาร
จัดการระบบเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
      1.5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
สุขอนามัย ด้านอาหารและโรคติดต่อ 
          1.6 กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
      1.6.1 เชื่องโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศคู่ค้าส าคัญ 
      1.6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสร้างกลไกตลาดที่มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับสากลเพ่ิมข้ึน 
      1.6.3 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่างๆ โดยเฉพาะระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน 
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมงและปศุสัตว์ที่มีศักยภาพใน
พื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
          กลยุทธ์  
          2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต 
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      2.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่างๆ 
อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
      2.1.2 พัฒนาหรือคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
      2.1.3 พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเก่ียวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
      2.1.4 พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูง 
      2.1.5 เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ท าให้มีประสิทธิภาพ 
          2.2 น านวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมและสร้างมูลค่า 
      2.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการการผลิต/แปรรูปมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      2.2.2 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้  
      2.2.3 พัฒนาสินค้าประมง และสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
          2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด 
      2.3.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิต ความต้องการของ
ตลาด ราคา ฯลฯ เพื่อใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต  
      2.3.2 เผยแพร่ความรู้ราคา การตลาด ยางพารา ปาล์ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลด้านยางพารา ปาล์ม ครบวงจร 
      2.3.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการตลาดให้ทั่วถึงและรวดเร็วพัฒนาองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาด 
      2.3.4 ส่งเสริมให้เกษตรใช้ข้อมูลด้านการตลาดประกอบการตัดสินใจในการผลิต 
      2.3.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด 
      2.3.6 ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้  
          2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้ของแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อความ
เข้มแข็ง 
      2.4.1 สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
      2.4.2 พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือ
สมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด โดยน าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ในกลยุทธ์ที่ 3 มาถ่ายทอดและวาง
แผนการผลิต  
      2.4.3 เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 
 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2565) 
  1.3.3.1 วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
 

           1.3.3.2 พันธกิจ 
   1.3.3.2.1 มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยวให้มีความมั่งค่ังและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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   1.3.3.2.2 พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง 
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
   1.3.3.2.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบน
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
   1.3.3.2.4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาค
ส่วน  
   1.3.3.2.5 เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

           1.3.3.3 เป้าประสงค์รวม  
   1.3.3.3.1 เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
   1.3.3.3.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   1.3.3.3.3 ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการแบบ บูรณาการ 
 

          1.3.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง 
   1.3.3.3.1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคง
และยั่งยืน 
   1.3.3.3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
   1.3.3.3.3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตละการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
   1.3.3.3.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน 
 
 1.3.4 ยุทธศาสตร์อ าเภอสิเกา 
  1.3.4.1 วิสัยทัศน์ 
   “ชุมชนน่าอยู่ ประชากรมีคุณภาพ ประสานความร่วมมือ รวมกลุ่มอาชีพ หลากหลาย
พ่ึงตนเอง พัฒนารายได้ เครือข่ายเข้มแข็ง เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ ด ารงรักษาและจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ” 
 

  1.3.4.2 พันธกิจ 
   1.3.4.2.1 บูรณาการและด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยอ านวยการบริหาร
ราชการทุกภาคส่วน 
   1.3.4.2.2 เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรม ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของสังคม 
   1.3.4.2.3 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริการประชาชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
   1.3.4.2.4 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน พัฒนางานข่าวกรองและโครงข่ายการ
สื่อสารรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน  
   1.3.4.2.5 จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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   1.3.4.2.6 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   1.3.4.2.7 การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับอ าเภอ 

 

  1.3.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1.3.4.3.1 การพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนและผลผลิตหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
   1.3.4.3.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
   1.3.4.3.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
   1.3.4.3.4)การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ 
  1.3.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   1.3.4.4.1 ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงและทั่วถึง 
   1.3.4.4.2 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   1.3.4.4.3 สนับสนุนให้ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
   1.3.4.4.4 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนาความผูกพันของคนในชุมชน
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและพ่ึงตนเองโดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา 
ประเพณี วัฒนธรรม และการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
   1.3.4.4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
   1.3.4.4.6 ส่งเสริมการบริหารและการบริการขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 1.3.5 วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  1.3.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565 
 

  1.3.5.2 ค่านิยม (Value) 
  มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
 

  1.3.5.3 พันธกิจ (Mission) 
   1.3.5.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการด าเนินงาน 
   1.3.5.3.2 พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง  
   1.3.5.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ 
   1.3.5.3.4 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
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   1.3.5.3.5 บริหารและพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามอ านาจหน้าที่ กฎหมายและนโยบายที่ก าหนด 
 

  1.3.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
   1.3.5.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ 
   1.3.5.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการเงิน การคลังและปรับปรุงระเบียบ 
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.3.5.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.3.5.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวางระบบและด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.3.5.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.1 วิสัยทัศน์ 
 “บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่
คุณธรรม น าสู่ต าบลจัดการตนเอง” 

 

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  

 

   2.3 เป้าประสงค์ 
2.3.1 เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ระบบจราจรมีความปลอดภัย มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ ระบบโทรคมนาคมได้มาตรฐานและทันสมัย และระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน 
2.3.2 สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2.3.3 จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
2.3.4 จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ขยะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกวิธี 
2.3.5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3.6 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

   2.4 ตัวชี้วัด 
 2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  - จ านวนถนน ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ที่มีมาตรฐาน 
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  - แหล่งน้ า ระบบประปาเข้าถึงทุกครัวเรือน 
  - ระบบอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกครัวเรือน 
  - ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 - สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน   

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
  - จดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  - ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

2.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

- ขยะได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกวิธี 
2.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
  - ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  - ระบบการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

   2.5 ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือท้ังสองส่วนที่ท าให้

แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ส าหรับค่าเป้าหมายที่ได้มีการก าหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้าของเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 

- 
2565 

1) เส้นทางคมนาคมที่
ได้มาตรฐาน ระบบ
จราจรมีความปลอดภัย 
มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 
ระบบโทรคมนาคมได้
มาตรฐานและทันสมัย 
และระบบไฟฟ้าได้
มาตรฐาน 

- จ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

- ก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นปีละ 3 
สาย 

3 6 9 12 15 9 

- ป้ายจราจร ป้ายบอก
ทางท่ีมีมาตรฐาน 

- ป้ายจราจรเพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 

1 2 3 4 5 3 

- ป้ายบอกทางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 

1 2 3 4 5 3 

- มีแหล่งน้ าธรรมชาติ
เพียงพอ ระบบประปา
เข้าถึงทุกครัวเรือน 

- ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ า ปี
ละ 1 หมู่บ้าน 

1 2 3 4 5 3 

- ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

10 20 30 40 50 30 

 - ระบบอินเตอร์เน็ต
เข้าถึงทุกครัวเรือน 

- อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุก
ครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

10 20 30 40 50 30 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้าของเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 

- 
2565 

 - ระบบไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

- ระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 

12 24 36 48 60 36 

2) สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

- สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

- ฝึกอบรมอาชีพ ปีละ 2 ครั้ง 2 4 6 8 10 6 
- ส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ ปีละ 1 กลุ่ม 

      

- พัฒนาการท่องเที่ยว/
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

- ปรับปรุง/พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ปีละ 1 แห่ง 

1 2 3 4 5 3 

3) จัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

- มีการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

- สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 

15 30 45 60 75 45 

- ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม อย่างน้อยปี
ละ 5 โครงการ 

5 10 15 20 25 15 

- ประชาชนมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 

- ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 

15 30 45 60 75 45 

4) จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ ขยะ
ได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบและ
ถูกวิธี 

- จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม/กิจกรรมจิต
อาสา/Big Cleaning Day 
เดือนละ 1 ครั้ง 

12 24 36 48 60 36 

- ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 

5 10 15 20 25 15 

- ขยะได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบและถูกวิธี 

- ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 3 1 2 3 4 5 3 

5) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

5 10 15 20 25 15 

- ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง 

- ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขทั่วถึงเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 2 

60 62 64 66 68 64 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

60 62 64 66 68 64 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้าของเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 

- 
2565 

6) ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น 
ระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีประสิทธิภาพ 
ระบบการบริหาร
จัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลมี
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2 

70 72 74 76 78 74 

- ระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

- ระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใช้งานได้จริงและ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2 

60 62 64 66 68 64 

- ระบบการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

- ความเชื่อมั่นของประชาชน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

80 83 86 89 91 85,8 

 

   2.6 กลยุทธ์ 
2.6.1 พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2.6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น

และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2.6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
2.6.4 ด าเนินการโครงการเพ่ือให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง 

2.6.5 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

2.6.6 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

2.6.7 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร 

2.6.8 พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.6.9 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

2.6.10 เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณีวัฒนธรรม  
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2.6.11 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุก
พ้ืนที่ต าบล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัยและสนับสนุนให้มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

2.6.12 ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้น
น้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

2.6.13 บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็น
ระบบ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.6.14 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญและเสริมสร้างอาชีพและความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 

2.6.15 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและพัฒนา
ระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งต าบล 

2.6.16 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคน
พิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

2.6.17 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

2.6.18 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่น  
 

   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 มีดังนี ้
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   2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        2.8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้ 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 
       2.8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้ 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างฐานราก
เศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
       2.8.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง 
ดังนี้ 

สรา้งความเขา้ใจกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
- สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาส ารวจปัญหาและ
ความต้องการทีแ่ท้จริง 
- แต่งตั้งคณะท างานฝกึอบรมเสริมสร้างความรู ้

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

• ผู้บริหารท้องถิ่น 
  - ผู้น านโยบาย ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
• เจ้าหน้าที่ในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ร่วมเป็นคณะท างาน ประสานงานระหวา่งฝ่าย สร้าง
บรรยากาศการท างานที่ด ี
• ประชาชนในท้องถิ่นและผู้รับบรกิารอืน่ๆ 
  - ร่วมเป็นคณะท างาน ให้ขอ้มูลและร่วมก าหนด 
ความต้องการ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร 
- ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล 
- การรับรู้ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที ่
- การมีส่วนร่วม ระดับการมีสว่นร่วมของประชาชน 
- การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครฐัและเอกชน 
- ระบบฐานขอ้มูล 
- การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

การเชือ่มโยงพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพ้ืนที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

- การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศกัยภาพ 
- พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคประชา
สังคมและภาคเอกชนร่วมกนั 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

• ต้องมเีป้าหมายเพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่
• ต้องมกีารบริหารยุทธศาสตร ์
• ความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิ่น  
• ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมอียู่มาก 
• ความสอดคลอ้งทีท่ ากับสิ่งที่ต้องการ 
• ความตอ้งการของประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับบริการ 
• ทรัพยากรมีจ ากัด 
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      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม 
และประเพณีวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการขับเคลื่อน
ต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ต าบล กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชน
ทุกช่วงวัย กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       2.8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้ 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 ป้องกันการ
บุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล า
คลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สู่ระดับฐานราก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       2.8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้ 
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมอุตสาหกรรม ขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตชุมชน 
และในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กล
ยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคน
พิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้
เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด กลยุทธ์ที่ 9 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุ กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวมและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
       2.8.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง ดังนี้ 
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      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน  
      - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรของท้องถิ่น 
 2.9 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้วางจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

1) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน 
3) ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
4) ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
5) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและท่ัวถึง 
6) มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน 
7) การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ 
9) ประชาชนมีความปลอดภัย 
10) ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สนองตอบ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นการด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis จ าแนกออกเป็นประเด็น
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง (Strength : S) 
  1.1 จุดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมเนื่องจากมีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4046 ตัดผ่าน 
  1.2 มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
  1.3 อยู่ใกล้ตลาดกลางยางพารา เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของอ าเภอสิเกา 
  1.4 มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา 
  1.5 มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติหลายแห่ง เช่น บ่อหินฟาร์มสเตย์ 
หาดหัวหิน หาดคลองสน เขาหินลูกช้าง ฯลฯ 
  1.6 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กก าพร้า ผู้ยากไร้ใน
ต าบลอย่างต่อเนื่อง 
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  1.7 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงท าให้เห็นปัญหาของประชาชนและการเข้าถึงการ
ท างานของประชาชนท าให้มีโอกาสในการพัฒนาสูง 
  1.8 ท้องถิ่นสามารถตราข้อบัญญัติโดยตรงไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายท าให้สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.9 มีงบประมาณเป็นของตนเอง ท าให้การบริหารงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
  1.10 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและข่าวสารที่น่าสนใจ 
  1.11 มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ  
  1.12 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและ
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
 

 2. จุดอ่อน (Weakness : W)  
  2.1 เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน 
  2.2 ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเพียงพอท าให้
ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  2.3 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครบทั้งต าบล 
  2.4 การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุง
ผลผลิต ท าให้ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
  2.5 ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน ท าให้ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุน 
  2.6 มีปัญหาภัยแล้ง วาตภัยและน้ าท่วมเกิดขึ้นทุกปี ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและ
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
  2.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากขาดงบประมาณในการปรับปรุง 
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.8 ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง 
  2.10 ไม่มีการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นระบบและชัดเจน 
  2.11 ปัญหาขยะในชุมชน ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และขาดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
  2.12 ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
  2.13 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้
แน่นอน 
  2.14 การประกอบอาชีพหลัก (สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน) มีเวลาว่างท าให้ติดอบายมุข เช่น 
การพนัน หวยหุ้น ยาเสพติด 
  2.15 ประชาชนมีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น 
  2.16 ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

 3. โอกาส (Opportunity : O) 
  3.1 สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. อ่ืน ส่วนราชการอ่ืนในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งน้ าและด้านการเมือง การบริหาร 
  3.2 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย (OTOP) 
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  3.3 ตลาดต่างประเทศพร้อมที่จะรับซื้อสินค้า (OTOP) 
  3.4 นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นอาชีพเสริม 
  3.5 นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ท าให้ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้ต าบลมีความ
เข้มแข็งในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
  3.6 ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง โครงการ กข.คจ โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
  3.7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน 
  3.8 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.9 ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  3.10 มีองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งทางด้าน
เศรษฐกจิ (Economic) สังคม (Social) และการเมือง (Political) ท าให้มีงบประมาณเป็นของตนเองน ามา
พัฒนาต าบล 
 

 4. อุปสรรค (Threat : T) 
  4.1 ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี และมีปริมาณเพียงพอ 
  4.2 ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
  4.3 กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดและการ
บริหารจัดการกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  4.4 สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง เนื่องจากกระแสสังคมให้ความส าคัญกับวัตถุและสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 
  4.5 สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้กระแส
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน 
  4.6 ขาดงบประมาณการจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากต้องใช้งบลงทุน 
(Investment) เป็นจ านวนมาก 
  4.7 ขาดทักษะ ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.8 การใช้ประโยชน์ของที่ดินยังไม่ถูกต้อง และเหมาะสม 
  4.9 ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด 
ขาดการออกก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต   
  4.10 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
  4.11 ลักษณะนิสัยประจ าถิ่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ฟังใคร 
  4.12 ระเบียบ กฎหมายไม่ชัดเจน ไม่เอ้ืออ านวยกับการบริหารงาน การให้ค าปรึกษา 
  4.13 แหล่งน้ าธรรมชาติมีรสชาดเค็ม ไม่สามารถน ามาใช้เป็นน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคได้ 
 
    3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1 จุดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมเนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4046 ตัดผ่าน 
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 3.2.2 มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน เป็นต้น 
 3.2.3 อยู่ใกล้ตลาดกลางยางพารา เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของอ าเภอสิเกา 
 3.2.4 มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา 
 3.2.5 มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติหลายแห่ง เช่น บ่อหินฟาร์มสเตย์ หาด
หัวหิน หาดคลองสน เขาหินลูกช้าง ฯลฯ 
 3.2.6 ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง ไม่มีการ
วางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและชัดเจน ปัญหาขยะในชุมชน ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขาดการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
 3.2.7 ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก
และไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน 
 3.2.8 การประกอบอาชีพหลัก (สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน) มีเวลาว่างท าให้ติดอบายมุข เช่น การ
พนัน หวยหุ้น ยาเสพติด มีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากข้ึน 
 3.2.9 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย (OTOP) ตลาดต่างประเทศ
พร้อมที่จะรับซื้อสินค้า (OTOP) 
 3.2.10 นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นอาชีพเสริม 
 3.2.11 ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพมากข้ึน ทั้งจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
โครงการ กข.คจ โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 3.2.12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน 
 3.2.13 ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา - กองช่าง - ส านักงานปลัด 
บริการสังคมและ
ชุมชน 

การพาณิชย ์ - กองช่าง - ส านักงานปลัด 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

เคหะและชุมชน - กองช่าง - ส านักงานปลัด 

2. ด้านเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ส านักงานปลัด - กองช่าง 

  เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา - กองช่าง - ส านักงานปลัด 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา

และศิลปวฒันธรรม 
บริการสังคมและ
ชุมชน 

การศึกษา - กองการศึกษาฯ - ส านักงานปลัด 

 บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
 บริการสังคมและ

ชุมชน 
เคหะและชุมชน - กองช่าง - ส านักงานปลัด 

 บริการสังคมและ
ชุมชน 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- กองการศึกษาฯ - ส านักงานปลัด 

4. ด้านสิง่แวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สังคมและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
 บริการสังคมและ

ชุมชน 
สาธารณสุข - ส านักงานปลัด - กองช่าง 

- กองการศึกษาฯ 

5. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

การด าเนินงานอืน่ งบกลาง - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

สาธารณสุข - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

การรักษาความสงบภายใน - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

6. ด้านการเมือง การ
บริหาร 

บริหารงานทั่วไป สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

การรักษาความสงบภายใน - ส านักงานปลัด - กองช่าง 

  การด าเนินงานอืน่ งบกลาง - ส านักงานปลัด - กองช่าง 
   บริหารงานทั่วไป - ส านักงานปลัด - กองช่าง 

- กองคลัง 
- กองการศึกษาฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 



แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

                     

     แผนงานเคหะและชุมชน 4 
       

740,000  11 601,000  9 11,765,000  6 14,290,000  2 130,000  32 27,526,000  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

27 32,777,000 54 20,019,000  76 71,838,000  46 98,845,000  51 126,625,000  254 350,104,000  

     แผนงานการพาณิชย์ 24    9,477,900  43 23,857,000  44 22,820,000  21 9,010,000  20 6,130,000  152 71,294,900  
รวม 55 42,994,900  108 44,477,000  129 106,423,000  73 122,145,000  73 132,885,000  438 448,924,900  
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

                  

     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

19 2,130,000  19 2,090,000  19 2,130,000  18 2,080,000  18 2,080,000  93 10,510,000  

     แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

2 400,000  2 600,000  7 22,500,000  7 39,520,000  6 22,780,000  24 85,800,000  

รวม 21 2,530,000  21 2,690,000  26 24,630,000  25 41,600,000  24 24,860,000  117 96,310,000  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

                     

     แผนงานการศึกษา 30 9,027,000  36 10,133,100  44 11,470,350  48 15,522,600  42 11,334,850  200 57,487,900  
     แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,150,000  3 1,350,000  11 3,600,000  5 1,950,000  4 1,850,000  25 9,900,000  
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

10 860,000  10 860,000  11 1,010,000  11 1,510,000  10 860,000  52 5,100,000  

รวม 42 11,037,000  49 12,343,100  66 16,080,350  64 18,982,600  56 14,044,850  277 72,487,900  
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

                  

     แผนงานสาธารณสุข 3 120,000  3 120,000  4 130,000  3 120,000  4 130,000  17 620,000  
     แผนงานเคหะและชุมชน 0          -    0  -    3 400,000  3 400,000  3 400,000  9 1,200,000  
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

14 650,000  14 650,000  15 680,000  16 890,000  14 660,000  73 3,530,000  

รวม 17 770,000  17 770,000  22 1,210,000  22 1,410,000  21 1,190,000  99 5,350,000  
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            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  42  ] 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  

                  

     แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

9 410,000  12 612,000  19 5,060,000  11 4,974,000  11 590,000  62 11,646,000  

     แผนงานสาธารณสุข 42 487,600  46 644,600  46 651,600  46 657,600  45 643,600  225 3,085,000  
     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

10 676,000  11 696,000  11 696,000  11 696,000  11 696,000  54 3,460,000  

     แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

6 2,355,000  6 1,155,000  7 36,055,000  10 5,191,000  7 3,806,000  36 48,562,000  

     แผนงานงบกลาง 5 10,778,000  5 10,989,000  5 11,200,000  5 11,611,000  5 12,022,000  25 56,600,000  
รวม 72 14,706,600  80 14,096,600  88 53,662,600  83 23,129,600  79 17,757,600  402 123,353,000  

6. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

                  

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 2,020,000  12 1,890,000  16 2,060,000  13 1,900,000  13 1,900,000  68 9,770,000  
     แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

2 435,000  3 515,000  5 6,185,000  3 535,000  4 1,035,000  17 8,705,000  

     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

10 695,000  11 795,000  16 3,015,000  16 8,115,000  14 1,515,000  67 14,135,000  

รวม 26 3,150,000  26 3,200,000  37 11,260,000  32 10,550,000  31 4,450,000  152 32,610,000  
รวมทั้งหมด 233 75,188,500  301 77,576,700  368 213,265,950  299 217,817,200  284 195,187,450  1485 779,035,800  

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  43  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหลัง
อ าเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1-
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,760 ม. 

8,280,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.  

- - 720,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วังยอหรร หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 
1,500 ม.  

- - - 3,600,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายวังยอ
หรร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  

- - - - 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมถนน
สายวังยอหรร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,400 ม.  

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  44  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายวัง
ยอหรร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คศล.  

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ่อเพลง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายบ่อ
เพลง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ่อเพลง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,200 ม. พร้อมลง
ดินลูกรังและเกลี่ยบดอดั
แน่น  

400,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการบุกเบิกถนน
สายโคกโดน-บ่อน้ าซับ 
หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. ลงดินลูกรัง
เกลี่ยบดอัดแน่นพร้อม
สร้างท่อระบายน้ า คสล.  

- 500,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  45  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการบุกเบิกถนน
สายหมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน-
หมู่ที ่3 ต.ไมฝ้าด 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังและเกลีย่บดอัดแน่น  

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนสเิกา
ประชาผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม.ยาว 
200 ม.  

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนน
สายโคกโดน ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม.  

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายโคก
โดน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
สายโคกโดน-ควนไทร 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ  

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  46  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกโดน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 700 ม.  

- - 500,000 - 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการบุกเบิกถนน
สายทางเข้าศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังและเกลีย่บดอัดแน่น  

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนน
สายห้วยคลุ้ม-เลี่ยงเมือง 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 5 ม. 
ยาว 2,500 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น  

150,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนน
สายหน้าโรงเรยีนสเิกา
ประชาผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังและเกลีย่บดอัดแน่น  

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายแคง-บ้าน
ใหม่ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. พร้อมลง
ดินลูกรังและเกลี่ยบดอดั
แน่น  

- - - - 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  47  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
หลังอ าเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1 - 
หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ 

- 400,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
สายหลังอ าเภอ-ไร่ออก (ตอน 
4) หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาว 220 ม. หนา 0.04 
ม. 

- 930,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า คสล. สายหลังอ าเภอ-ไร่
ออก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
หลังอ าเภอ-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 1 
-หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 630 ม.  

- - - 150,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า คสล. สายหลังอ าเภอ-
ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  48  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการซ่อมแซมถนน
สายควนไทร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

- 240,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการบุกเบิกถนน
สายนาออก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. พร้อมลง
ดินลูกรังและเกลี่ยบดอดั
แน่น  

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายอบ รักรู้ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 225 ม. พร้อมลงดิน
ลูกรังและเกลีย่บดอัดแน่น  

70,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซมถนน
สายวงแหวน-สองแพรก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม.  

- 500,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมปรับปรุง
ผิวจราจรสายวงแหวน-
สองแพรก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมปรับปรุงผิวจราจร 
กว้าง 5 ม. ยาว 440 ม.  

- - 900,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  49  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
วงแหวน-สองแพรก หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม.ยาว 
600 ม.  
   

- - - 1,600,000 - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ่อหิน-สองแพรก 
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,500 ม. ถมดิน
ลูกรังเกลีย่บดอัดแน่น  

- 800,000 - - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ่อหิน-สองแพรก หมู่ที ่
2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

- - 400,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. สายสองแพรก 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 
ม. X 1.00 ม. จ านวน 6 
ท่อน 

- - 100,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
สายหนองมาบหว้า หมู่
ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 ม.  
ยาว 600 ม. 

- 150,000 - - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  50  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนองมาบ
หว้า หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 
ม.  

- - 3,600,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

37 โครงการบุกเบิกถนนสายวง
แหวน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,500 ม. ถมดิน
ลูกรังเกลีย่บดอัดแน่น  

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
วงแหวน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 
ม. ยาว 1,500 ม. ถม
ดินลูกรังเกลี่ยบดอัด
แน่น  

- 500,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

- - - - 2,400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
พรุจูด-ไสต้นวา หมู่ท่ี 2 – 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 6 
ม. ยาว 3,000 ม.  
พร้อมบดอัดเรียบ   

- - - 1,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  51  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุงทับเสริม
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีตสายพรุจดู-ไสต้นวา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรปูทับ
แอสฟัลท์ติก กว้าง 6 ม. 
ยาว 900 ม. หนา 0.05 
ม. 

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการซ่อมปะผิวจราจร
สายพรุจดู-ไสต้นวา หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมปะผิวจราจรในจุด
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

-  - 200,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายพรุจดู-
เขาเจ็ดยอด หมู่ที ่2-หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 90 ม. 

- 500,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมถนน
สายสันติสุข หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 1000 ม. ลงหิน
คลุกพร้อมบดอัดเรียบ  

150,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายสันติสุข 
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 
ม.  

- - 1,500,000 - 3,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  52  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สันติสุข หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 
0.15 ม. 

- - 1,000,000 - 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายสันตสิุข 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - - - 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการบุกเบิกถนนสาย
สนามกีฬา–ท่าประดู ่หมู่ที ่
2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. ถมดิน
ลูกรังเกลีย่บดอัดแน่น  

- - - - 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่ง
เลี้ยงชาวนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 3 ม. 
ยาว 350 ม. ถมดิน
ลูกรัง/หินผุพร้อมเกลี่ย
บดอัดแน่น  

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่ง
เลี้ยงชาวนา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. ถมดิน
ลูกรัง/หินผุพร้อมเกลี่ย
บดอัดแน่น  

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  53  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายทุ่งเลี้ยง
ชาวนา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม.  - 250,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
ทุ่งเลี้ยงชาวนา หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล.  

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนายวริัช 
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 2.50 
ม. ยาว 1,000 ม. ลงหิน
คลุก พร้อมบดอดัเรยีบ  

200,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
เลียบชายหาดทุ่ง
คลองสน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 
6 ม. ยาว 500 ม.  

- - - - 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายเขาเจ็ดยอด 
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,500 ม.   

- - - - 600,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  54  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการบุกเบิกถนน
สายห้วยน้ าฉา หมู่ที่ 
2  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. ถมดิน
ลูกรังเกลีย่บดอัดแน่น  

- - - - 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายห้วย
น้ าฉา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.   

- - - 6,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายห้วยน้ าฉา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล. สาย
ห้วยน้ าฉา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหาด
ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม. ยาว 1,350 ม.  

- - - - 4,100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  55  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สองแพรก-ทุ่งคลองสน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม.  

- - - 2,400,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สองแพรก-ซอยบ่อหิน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม.  

- - 2,400,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายสอง
แพรก-ทุ่งคลองสน หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.  

- - - - 8,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 โครงการซ่อมแซมถนน
สายสองแพรก-ทุ่งคลอง
สน หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,500 ม. ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ  

500,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 โครงการบุกเบิกถนน
รอบพื้นที่ นสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 3,000 ม. โดยลงหิน
คลุกและบดอัดแน่น  

- - 1,200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลมีถนนส าหรับ
ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  56  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการซ่อมแซมถนน
ทางเข้าเตาเผาขยะ หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้การเกิดความ
สะดวกในการขนส่งขยะ
มูลฝอยไปท าลาย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. ลงหินคลุกและบดอัดแน่น  

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

เกิดความสะดวกในการ
ขนส่งขยะมลูฝอยไป
ท าลาย 

กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าซอยบ่อหิน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

วางท่อ Ø 0.80 x 2 ม. พร้อมบด
อัดลูกรัง ระหว่าง กม.ที่ 0+960 
จ านวน 1 จุด ถมดินลูกรังพร้อม
บดอัด จ านวน 1 จุด วางท่อ Ø 
0.60 x 1 ม. พร้อมยาแนวและบด
อัดลูกรังระหว่าง กม. ท่ี 0+490 
จ านวน 1 จุด 

- 40,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการเสรมิผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี
สายเข้าท่าเรือทุ่งคลอง
สน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมสร้างเสรมิผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม.  

7,792,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการขุดลอกคลอง
ท่าเทียบเรือคลองสน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมใน
พื้นที่และประชาชน
สามารถขนส่งสินค้า
ประมงได้สะดวก 

ขุดลอกคลอง กว้าง 12 ม. ยาว 
100 ม. ลึก 3 ม.  

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าประมงได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  57  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุงป้าย
จราจร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงป้ายจราจร  - 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

71 โครงการบุกเบิกถนน
สายรมิเขา-โรงเรียน
บ้านดุหุน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 6 ม. ยาว 
800 ม. โดยลงหินคลุกและบด
อัดแน่น  

- - - 400,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมแซมถนน
สายเกาะกลาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 ม. ยาว 
530 ม.  

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

73 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนน
สายเกาะกลาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.  - 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เกาะกลาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม. 

- - 500,000 - 820,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  58  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ต้นมะขาม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.  

- - 720,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

76 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายดหุุน-
โต๊ะบัน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. พร้อมขุดคู
ระบายน้ าและวางท่อ
ระบายน้ า 

500,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ทุ่งยาโห้ย หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. โดยลงดิน
ลูกรังและบดอัดแน่น  

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านกลาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.  

- 480,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

79 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านเมืองใหม่ หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. พร้อมถมดิน
ลูกรังบดอัดแน่น  

- - 40,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  59  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการซ่อมแซมถนน
สายวงแหวนตะวันตก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก กว้าง 3 ม. 
ยาว 300 ม.  

- 500,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

81 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล. ถนน
สายสเิกา-ไสต้นวา หมู่ท่ี 
3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า   - 70,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 โครงการขุดลอกคลอง
สายดุหุน-ปากคลอง หมู่
ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีและ
ประชาชนสามารถขนส่งสินค้า
ประมงได้สะดวก 

ขุดลอกคลอง กว้าง 12 ม. 
ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.  

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันน้ าท่วมใน
พื้นที่และประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าประมงได้สะดวก 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงป้าย
จราจร หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงป้ายจราจร  - 50,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างท่อ
บล๊อกสายดุหุน-ปาก
คลอง หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขุดเจาะวางท่อเหลี่ยม
ขนาด 1.20 x 1.20 ม. 
จ านวน 20 ท่อน ปรับ
พื้นผิวถนนลาดยาง 

- 300,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  60  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าสายดุหุน-
ปากคลอง หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

86 โครงการขุดลอกคลอง
สายในบ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ี และ
ประชาชนสามารถขนส่งสินค้า
ประมงได้สะดวก 

ขุดลอกคลอง จ านวน 1 
จุด  

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันน้ าท่วมใน
พื้นที่ และประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าประมงได้สะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายนาตีน-
ทุ่งโพธิ ์หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. 

- - - - 2,400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
น้ าพุ-นาตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม.  

- - 1,500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

89 โครงการซ่อมแซมถนน
สายน้ าพ-ุนาตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 3,000 ม. ลงหิน
ลูกรังพร้อมบดอัดเรียบ  

- 500,000 - - -  ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  61  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
น้ าพุ-นาตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - - - 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
น้ าพุ-นาตีน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 
6 ม. ยาว 3,000 ม.   

- - - 9,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

92 โครงการบุกเบิกถนน
สายนาออก-นาตีน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. ลงหินคลุก 
พร้อมบดอัดเรียบ  

300,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายไส
ต้นวา-พรุจูด หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 
6 ม. ยาว 1,000 ม.  

- 3,600,000 -  - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ่อยาง-โรงเรียน
บ้านไสต้นวา ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3 ม. ยาว 250 
ม.  

- - 450,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  62  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ าสายพรุจูด-ไส
ต้นวา หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

วางท่อ Ø 0.80 x 2 ม. 
จ านวน 2 ท่อน 

- 50,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

96 โครงการบุกเบิกถนน
สายห้วยผักบุ้ง-เขาเจด็
ยอด หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,500 ม. โดยลงดิน
ลูกรังและบดอัดแน่น  

- - - 400,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

97 โครงการซ่อมแซมถนน
สายวงแหวน-นาตีน หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ  

300,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการซ่อมแซมถนน
สายนาตีน-ทุ่งโพธิ ์หมู่ที ่
4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. ลงหินคลุก 
พร้อมบดอัดเรียบ  

500,000 - -  - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

99 โครงการซ่อมแซมถนน
สายนากลาง-บ้านดุหุน 
หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 ม. 
ยาว 800 ม.  

- 150,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  63  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายนา
กลาง-บ้านดุหุน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล.  

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

101 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ่อยาง-ร.ร.บ้านไสต้น
วา หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม.   

- - 900,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

102 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายบ่อ
ยาง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

103 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ่อยาง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 245 ม.   

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

104 โครงการขยายสะพาน
ถนนสายทุ่งโพธิ์-นาตีน 
หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ขยายสะพานกว้าง 9 ม. 
ยาว 30 ม. 

- - - 1,450,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  64  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายห้วยผักบุ้ง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 6 
ม. ยาว 2,000 ม.  

400,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

106 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 730 ม.  

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

107 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสเิกา-ไสต้น
วา หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 
ม.  

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุง
เสรมิผิวลาดยางสายสิ
เกา-ไสต้นวา หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงเสริมผิวลาด
ยาง กว้าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม.  

- - - 1,500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

109 โครงการปรับปรุงป้าย
จราจร หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงป้ายจราจร - - - - 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  65  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการเสรมิผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายไสต้นวา-นา
ออก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

- - 3,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายวง
แหวน 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 
ม.  

- - - 6,500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

112 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายวงแหวน 2 
หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 1,500 ม.   

- - 700,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

113 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
วงแหวน 2 หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายวง
แหวน 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 2,350 
ม.  

- - - - 6,500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  66  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายวงแหวน 1 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 3,250 ม.  

- - - - 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

116 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
วงแหวน 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนสายวง
แหวน 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มกว้าง 
4 ม. ยาว 12 ม. จ านวน 
1 จุด  

- - 400,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

118 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายซอยร่วมใจ 
2 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 
ม. ยาว 500 ม. 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

119 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
ซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  67  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนสาย
ซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มกว้าง 
4 ม. ยาว 12 ม. 
จ านวน 1 จุด  

- 300,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

121 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนายเหิม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 
ม. ยาว 400 ม.  

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

122 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
บ้านนายเหิม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

123 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายเหิม หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเหิม หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม.  

- - 500,000 - 950,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  68  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นายเหิม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.  

- - - 1,200,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

126 โครงการซ่อมแซมถนน
สายควนเห็นเล-ห้วยต่อ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม.  

- - 350,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

127 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
ควนเห็นเล-ห้วยต่อ หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

128 โครงการซ่อมแซมถนน
สายไร่ออก-หลังอ าเภอ 
หมู่ที่ 5 – หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 4,500 ม. ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ  

600,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

129 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนายอบ-นาย
ประดี วงแหวน 1 หมู่ที ่
5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 3,000 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดเรียบ  

- - - 600,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  69  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายต้นปรง หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม.  

- - - - 1,200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายคล่อง 
ด าสี หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.  

- - - 800,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

132 โครงการซ่อมแซม
ถนนบ้านนายคล่อง 
ด าสี หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 
ม. ยาว 250 ม.  

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

133 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.บ้าน
นายคล่อง ด าสี หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

134 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายซอยร่วมใจ 
1 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 
ม. ยาว 480 ม.  

- 150,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  70  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

136 โครงการซ่อมแซมถนน
สายซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 
ม. ยาว 300 ม.  

- - - - 120,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

137 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
ซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - - - 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมถนนสายร่วมใจ 
หมู่ที่ 5 

เพือ่ป้องกันการเกิดน้ าท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อเหลีย่มกว้าง 
4 ม. ยาว 12 ม. จ านวน 
1 จุด 

- - - 400,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

139 โครงการซ่อมแซมถนน
สายควนครูหัส–น้ าทุ่น 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 3 
ม. ยาว 3,000 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น  

- 600,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  71  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านควนครูหสั-น้ าทุ่น 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนกว้าง 
4 ม. ยาว 1,100 ม. 

- - 120,000 - 3,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

141 โครงการซ่อมแซมถนน
สายข้างโรงเรียนบ้านไร่
ออก - ส านักสงฆ์ หมู่ที ่
5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม. ลงดิน
ลูกรัง พร้อมบดอดั
เรียบ   

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

142 โครงการซ่อมแซมถนน
สายควนพลอง-สาม
แยก หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 6 
ม. ยาว 2,000 ม. 
พร้อมลงดินลูกรังและ
เกลี่ยบดอัดแน่น  

- - - - 400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

143 โครงการซ่อมแซมถนน
สายรวมใจรวมพลัง หมู่
ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 
ม. ยาว 300 ม. 

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

144 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
รวมใจรวมพลัง หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 300 ม. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  72  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

145 โครงการซ่อมแซมถนน
สายวงแหวน 3 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 ม. 
ยาว 650 ม.  

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

146 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายวง
แหวน 3 หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข้างโรงเรียนบ้านไร่
ออก-ส านักสงฆ์ หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. ลงดินลูกรังพร้อม
บดอัดเรยีบ   

- - - - 480,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

148 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนายแดง หมู่ที ่
5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. ลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัดเรียบ   

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

149 โครงการซ่อมแซมถนน
สายวงแหวน 4 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.  

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  73  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 โครงการบุกเบิกถนน
สายควนพลอง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 
ม. ยาว 1,500 ม. 
พร้อมลงดินลูกรังและ
เกลี่ยบดอัดแน่น  

- 300,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

151 โครงการขยายสะพาน
สายไร่ออก-หลังอ าเภอ 
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขยายสะพานกว้าง 7 
ม. ยาว 30 ม.  

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้าง
สะพานคลองบ้านตก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานกว้าง 
7 ม. ยาว 30 ม. 

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายกว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

154 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนายไสว ช่วงที่ 
3 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 
3 ม. ยาว 500 ม.  

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  74  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายไสว หมู่
ที ่6 

เพือ่ให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม.   

- - 1,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

156 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
บ้านนายไสว ช่วงที่ 3 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
กว้าง 3 ม. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

157 โครงการบุกเบิกถนน
สายในควน หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 3,000 ม. พร้อมลง
หินคลุกบดอดัแน่น 

- 800,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

158 โครงการบุกเบิกถนน
สายคลองนาตีน หมู่ที ่
6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม. พร้อมลง
หินผุบดอัดตลอดสาย  

- - 600,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางนา-
กลางบ้าน ช่วงที่ 2 
หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม.   

- - 500,000 - 7,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  75  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

160 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายกลางนา-
กลางบ้าน ช่วงที่ 2 
หมู่ที ่6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 1,700 ม.  

- 700,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

161 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายกลางนา-
กลางบ้าน ช่วงที่ 3 
หมู่ที ่6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 1,300 ม. 

- - 600,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

162 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
กลางนา-กลางบ้าน 
ช่วงที่ 2 หมู่ที ่6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. กว้าง 4 ม. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

163 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
กลางนา-กลางบ้าน 
ช่วงที่ 3 หมู่ที ่6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. กว้าง 4 ม. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

164 โครงการบุกเบิกถนน
สายควนตีน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น  

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  76  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

165 โครงการบุกเบิกถนน
สายท่าเรือ-หาดหัว
หิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,000 ม. ถมดิน
ลูกรังพร้อมเกลี่ยบดอัด
แน่น  

- - - - 1,200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

166 โครงการซ่อมแซมท่า
เทียบเรือพร้อม
ก่อสร้างหลังคา หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่าเทียบเรือ
กว้าง 1.50 ม. ยาว 50 ม. 
ก่อสร้างหลังคากว้าง 6 ม. 
ยาว 12 ม.  

- - - - 600,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ชาวประมงหมู่ที่ 6 และ
พื้นที่ใกล้เคียงไดร้ับความ
สะดวกในการขนส่งสตัว์น้ า
ทะเล 

กองช่าง 

167 โครงการบุกเบิกถนน
ต่อจากสายตัวที หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม. ถมดินลูกรัง
พร้อมเกลีย่บดอัดแน่น  

- - 800,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

168 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางนา-หัวควน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

- - 2,800,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้สญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

169 โครงการปรับปรุงป้าย
จราจร หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้สัญจรไปมา
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงป้ายจราจร  - 50,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้สญัจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  77  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

170 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้สญัจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

171 โครงการบุกเบิกถนน
สายในควน-หิน
ลูกช้าง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 ม. ถมดิน
ลูกรังพร้อมเกลี่ยบดอัด
แน่น  

- - - 800,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้สญัจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

172 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายในควน หมู่ที่ 
7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 1,600 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น  

700,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้สญัจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

173 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายเกาะอ้าย
กลิ้ง ช่วงที่ 1 หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้สัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 
ม. ยาว 850 ม. 

- 450,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้สญัจรไปมาได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

174 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
เกาะอ้ายกลิ้ง ช่วงที่ 1 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. กว้าง 4 ม. 

- - - - 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  78  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

175 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเกาะ
อ้ายกลิ้ง หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 
ม.  

6,000,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

176 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายวงแหวน หมู่
ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 1,680 ม.  

- - 800,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

177 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
วงแหวน หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า
กว้าง 4 ม.  

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

178 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวงแหวน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,680 ม. 

- - 4,704,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

179 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายวง
แหวน หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,600 
ม.   

- - - - 2,240,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  79  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

180 โครงการซ่อมแซมถนน
สายหินลูกช้าง ช่วงที่ 2 
หมู่ที ่7 

เพือ่ให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 
4 ม. ยาว 535 ม.  

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

181 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หินลูกช้าง หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม.   

- - - - 1,500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

182 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายหิน
ลูกช้าง ช่วงที่ 2 หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า  กว้าง 4 ม. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

183 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านใหม-่ทุ่งโพธิ ์
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 
4 ม. ยาว 1,449 ม.  

- 900,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

184 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ ์หมู่ที ่
7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า กว้าง 5 ม. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  80  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

185 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายห้วยคลุ้ม 
หมู่ที ่7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 3,500 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น  

- - 800,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนน
สายทุ่งอีกุน หมู่ที ่7 

เพื่อให้สามารถระบายน้ าได้
สะดวก รวดเร็วและป้องกัน
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อระบายน้ าชนิด 
1 ช่องทาง 2.40 x 2.40 
ม.  

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

สามารถระบายน้ าได้ป้องกัน
น้ าท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

187 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าสายวง
แหวน หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม กว้าง 
6 ม. ยาว 12 ม. จ านวน 
1 จุด  

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

188 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
เรียบสายทุ่งโพธิ-์
บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 
ม. ระยะทางยาว 1,500 
ม. 

- - - - 2,900,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

189 โครงการซ่อมแซม
ถนนสายทุ่งโพธิ์-
บ้านใหม่ หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,450 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น  

1,000,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  81  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

190 โครงการบุกเบิกถนน
สายมติรภาพ หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนนถมดินลูกรัง 
กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม.   

200,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
มิตรภาพ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม.  

- - - - 600,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

192 โครงการซ่อมแซมถนน
ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 135 ม.  

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

193 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.ซอย
มิตรภาพ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล.  

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

194 โครงการซ่อมแซมถนน
สายเลี่ยงเมือง-ห้วยคลุ้ม 
หมู่ที ่7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม.  

- - - 800,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  82  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

195 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนสายหิน
ลูกช้าง หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. 
จ านวน 2 จุด  

- 600,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

สามารถป้องกันการเกิด
น้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

196 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
เลี่ยงเมือง-ห้วยคลุ้ม หมู่
ที ่7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. กว้าง 4 ม. 

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

197 โครงการปะซ่อมผิว
จราจรสายเลี่ยงเมือง-
ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมปะผิวจราจรในจุด
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

198 โครงการปรับปรุงทับ
เสรมิผิวจราจรซ่อม
สร้างถนนเดมิปูทับแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ห้วยคลุ้ม-เลี่ยงเมือง หมู่
ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปูทับแอสฟัลติกคอนก
รีต กว้าง 6 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 5 ซม. 

- 1,800,000 - - 3,200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

199 โครงการซ่อมแซมถนน
สายท่าเรือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม.  

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  83  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

200 โครงการบุกเบิกถนน
สายกลางบ้าน (ต่อจาก
สายเดิม) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 450 ม.  

- - - - 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

201 โครงการซ่อมแซมถนน
สายกลางบ้าน ช่วงที ่4 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 
ม. ยาว 300 ม.  

- - - 150,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

202 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
กลางบ้าน ช่วงที่ 4 หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล.  

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

203 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน ช่วงที่ 2 หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม.   

200,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

204 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน ช่วงที่ 3  หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 
ม.   

500,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  84  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

205 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน ช่วงที่ 4 หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.15 
ม.   

- - 800,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

206 โครงการซ่อมแซมถนน
สายทางเข้าเขาลูกช้าง 
หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 
ม. ยาว 200 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
พร้อมก่อสร้างสะพาน
ชมวิวรอบเขาลูกช้าง  

- - - - 1,800,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

207 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สนามกีฬา หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม.   

1,200,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

208 โครงการก่อสร้าง
สะพานบ้านมั่นคง หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 
0.80 ม. ยาว 500 ม.  

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

209 โครงการซ่อมแซมถนน
สายโต๊ะบัน-ดุหุน หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนท่ีเป็น
หลุมบ่อ กว้าง 6 ม. ยาว 
1,200 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

- - 1,200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  85  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

210 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
โต๊ะบัน-ดุหุน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า คสล. 

- 30,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

211 โครงการเสรมิผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกสายโต๊ะบัน-ดุหุน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

เสรมิผิวจราจรแอล
ฟัลท์ติก กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,400 ม. 

- - - 2,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

212 โครงการปรับปรุงป้าย
จราจร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงป้ายจราจร - - - - 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

213 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
ทางเข้ากุโบร ์หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า คสล. 

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

214 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้ากุโบร ์หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 110 ม.  

- 354,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  86  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

215 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
มั่นคง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.   

- 800,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

216 โครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านมั่นคง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนถนนกว้าง 6 
ม. ยาว 414 ม. 

 - - 800,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

217 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
บ้านมั่นคง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมบดอัดแน่น
วางท่อ 1 x 1 ม. จ านวน 
8 จุด  

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

218 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายวง
แหวนตะวันออก หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.  

- - - - 1,200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

219 โครงการบุกเบิกถนน
สายวงแหวนไปถึง
ชายหาด หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลงดิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น  

- 600,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  87  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

220 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วงแหวนตะวันออก หมู่ที ่
9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 550 ม.  

- - 1,300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

221 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วงแหวนตะวันออก ช่วงที่ 
2 หมู่ที ่9  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 3 ม. 
ระยะทางยาว 353 ม. 
หนา 0.15 ม.  

720,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

222 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายทุ่งปาก
คลอง หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม.   

1,800,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

223 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายทุ่งปาก
คลอง หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กกว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 195 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

224 โครงการซ่อมแซมถนน
สายทุ่งปากคลอง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 
ม. ยาว 550 ม. ลงดิน
คลุกลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น  

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  88  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

225 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายทุ่ง
ปากคลอง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - - - 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

226 โครงการซ่อมแซมถนน
สายวงแหวนตะวันตก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนกว้าง 3 
ม. ยาว 250 ม.  

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

227 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล.สายวง
แหวนตะวันตก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

228 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล.ถนน
สายสเิกา-ไสต้นวา หมู่ท่ี 
9 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
กว้าง 6 ม. ยาว 40 ม. 
จ านวน 1 จุด  

- - - 1,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

229 โครงการปรับปรุงป้าย
จราจร หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงป้ายจราจร  - - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีการปรับพื้นท่ีรองรับการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงต่างๆ 
ภายในต าบลบ่อหิน 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  89  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

230 โครงการวางแผน
และปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ชุมชน 

เพื่อวางแนวทางการพัฒนา
เมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ 
โดยวางผังคมนาคมและ
ขนส่งให้สัมพันธ์กับการใช้
ที่ดินในอนาคต 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผัง
ชุมชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เมืองหรือชุมชนมี
ระเบียบ การคมนาคม
และขนส่งสัมพันธ์กับ
การใช้ที่ดินในอนาคต 

กองช่าง 

รวม 230 โครงการ - - 32,777,000  20,319,000  45,659,000  47,245,000  68,975,000  - - - 
    27 55 71 42 47    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  90  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลถนนสายตรัง-
สิเกา หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อย
กว่า 43 ม. วางท่อ PCV Ø 6 นิ้ว 
สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 ม3/ชม. 
ติดตั้งระบบสูบน้ าและมิเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 

- 250,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 ลบ.
ม. พร้อมถังกรองและติดตั้งมเิตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 

- 610,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซม
ระบบหอถังประปา
สายโคกโดน หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอถัง สูง 
20 ม.  

- - 265,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการต่อเติมขยาย
เขตท่อเมนประปา
สายโคกโดน หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ต่อเติมขยายเขตท่อเมนขนาด Ø 
2 น้ิว (8.5) ชนิดหัวบาน 
ระยะทางยาว 1,150 ม. 

105,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขต
ประปาสายโคกโดน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC ขนาด Ø 4 
นิ้ว ยาว 1,000 ม. 

- 385,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  91  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตประปา
สายหลังอ าเภอ-ไร่ออก หมู่
ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC ขนาด 
Ø 4 นิ้ว ยาว 2,070 ม. (จาก
หอถัง) 

- 310,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายหลัง
อ าเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ซ่อมแซมประปาหอถังสูง 20 
ม. 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตประปา
สายโคกโดน-หน้าโรงเรยีนสิ
เกาประชาผดุงวิทย-์หน้า
ส านักงานการยางสิเกา หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

- 6,000,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
สายหน้าการยาง-สิเกา 
(ตรัง-สิเกา) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
ต่ ากว่า 43 ม. วางท่อ PVC Ø 
6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 ม.
3/ชม. 

- - 220,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างประปาหอ
ถังสายหน้าการยาง-สิเกา 
(ตรัง-สิเกา) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
หอถังสูง 20 ลบ.ม. พร้อมถัง
กรองและตดิตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้า 
ขนาด 15 แอมป์ 

- - 600,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  92  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงกา                  

ร 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ าประปา 
หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงคณุภาพน้ าโดยเพิม่
เครื่องกรองน้ าและบ่อพักน้ า  
3 x 3 x 3 ม. 

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง
สระน้ าเรียงหินบา้น
คลองยูง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงสระน้ าเรียงหิน กว้าง 
10 ม. ยาว 20 ม. ลึก 3 ม.  

- - 75,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอก
ฝายกั้นน้ าคลองยูง 
หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกฝายกั้นน้ า กว้าง 6 ม. 
ยาว 80 ม.  

- - - 50,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง
ฝายกั้นน้ าคลองยูง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงฝายกั้นน้ า กว้าง 6 
ม. ยาว 80 ม.  

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงแหล่งน้ าส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปา และขยาย
เขตประปาของหมู่ที่ 1  

- - - - 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดยวางท่อ
ประปา 2 นิ้ว (8.5) ยาว 
1,500 ม.  

500,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าพร้อมถัง
กรอง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าพร้อมถัง
กรองจ านวน 1 จุด 

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  93  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายวังยอหรร 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 
จุด  

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง
สายวังยอหรร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 
ม. ความจุ 20 ลบ.ม. ตดิตั้งถัง
กรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง
มิเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 

- - 800,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกสระ
น้ าประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า กว้าง 6 x 12 
ม.  

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

21 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายท่าคลอง
ออก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 
จุด  

- - - 250,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงสาย
ท่าคลองออก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
หอถังสูง 20 ลบ.ม. พร้อมถัง
กรองและตดิตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้า 
ขนาด 15 แอมป์ 

- 600,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  94  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขตประปาโดย
วางท่อประปา 2 นิ้ว (8.5) 
ยาว 1,500 ม.  

- - 80,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังเหล็กสูง 
20 ม. และวางท่อ PVC 2 นิ้ว 
ยาว 2,500 ม.  

- - - 1,100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังเหล็กสูง 
20 ม. ติดตั้งถังกรองและ
มิเตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 
วางท่อ PVC 2 นิ้ว ยาว 
2,500 ม.  

- 600,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังเหล็กสาย
สองแพรก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอถัง
เหล็ก 

- - - - 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขต
ประปาหอถังสายพรุจูด-
ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดยวาง
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชนิด
บานหัว ระยะทางยาว 2,467 
ม. 

300,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  95  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขุดลอก
สระน้ าประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า กว้าง 6 ม. 
ยาว 30 ม. ลึก 3 ม.  

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการขุดสระน้ า
บ้านห้วยน้ าฉา หมู่
ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดสระน้ า กว้าง 12 x 30 ม.  - - 80,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาท่ีสภากาชาดก่อสร้าง 

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

31 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลซอยสอง
แพรก หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
น้อยกว่า 43 ม. วางท่อ PCV 
Ø 6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ม3/ชม. 

- 220,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังซอย
สองแพรก หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 
ม. ความจุ 20 ลบ.ม. ตดิตั้งถัง
กรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง
มิเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 

- - 800,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขต
ประปาสายพรุจดู-
ไสต้นวา หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC Ø 4 
นิ้ว ยาว 500 ม. 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  96  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายพรุจูด-
ไสต้นวา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอถัง 
สูง 20 ม. 

- - - - 230,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการขยายเขต
ประปาสายพรุจดู-สอง
แพรก , พรุจูด-ทุ่งคลอง
สน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดยวาง
ท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ช้ัน
คุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 
2,140 ม.  

210,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขต
ประปาสายทุ่งคลองสน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

- 42,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายบ่อหิน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอถัง
สูง 20 ม. 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงสาย
บ้านนายเปรม ทองหอม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 
ม. ความจุ 20 ลบ.ม. พร้อม
ถังกรอง 

- - 700,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อม
ติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้าและวางท่อ
เมนประปา 

500,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  97  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดยวางท่อ
ประปา 2 นิ้ว ยาว 2,500 ม.  

- 700,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงแหล่งน้ าส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปาของหมู่ที ่3  

- - - 50,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

42 โครงการยา้ยหอถัง
ประปาบ้านดุหุน หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ย้ายประปาหอถังจากหอถัง
เดิมไปติดตั้งยังแหล่งน้ าท่ีได้
ขุดไว้แล้ว 

200,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขต
ประปาสายดหุุน-โต๊ะ
บัน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

44 โครงการขยายเขต
ประปาสายดหุุน-ปาก
คลอง หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทัว่ถึงและ
เพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

- 118,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  98  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการขยายเขต
ประปาสายหน้า
โรงเรียนบ้านดุหุน 
หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

- 38,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขต
ประปาสายดหุุน-ทุ่ง
ขี้เหล็ก หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

- 50,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

47 โครงการขยายเขต
ประปาสายสิเกา-ไส
ต้นวา หมู่ท่ี 3-หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

- - 5,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง
ประปาสายไสต้น
วา-นาออก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังพร้อม
ขุดเจาะบ่อ จ านวน 1 จุด 

- 800,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

49 โครงการขยายเขต
ประปาสายไสต้น
วา-นาออก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  99  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการขยายเขต
ประปาสายน้ าพ-ุนาตีน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC 
Ø 4 นิ้ว ยาว 1,000 ม. 
จากหอถัง 

- 385,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

51 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาสายสายน้ าพ-ุนา
ตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- 385,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายเกาะ
พล หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- - - - 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

53 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายบ่อ
ยาง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

54 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาสายบ่อยาง หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายทอ่ประปา - - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขต
ประปาสายสิเกา-ควน
กุน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC 
Ø 4 นิ้ว ยาว 300 ม. 
จากหอถัง 

- 120,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  100  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายโคกพลา-
ช่องลม หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
ต่ ากว่า 43 ม. วางท่อ PVC Ø 6 
นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 ม.3/ชม. 

- 220,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงสาย
โคกพลา-ช่องลม หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 ม. 
ความจุ 20 ลบ.ม. ติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็กและมิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป ์

- - 600,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

59 โครงการขยายเขต
ประปาสายกลางบ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC Ø 4 นิ้ว 
ยาว 500 ม. จากหอถัง 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา  - - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างสระน้ า
เรียงหินพุน้ าร้อน หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้ใน
ส าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างสระน้ าเรียงหิน กว้าง 
12 x 40 ม. 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีแหล่งน้ าของหมู่บ้านไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
20 ลบ.ม. ติดตั้งถังกรองสนมิ
เหล็กและมเิตอรไ์ฟฟ้าขนาด 15 
แอมป์ 

- - - - 600,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  101  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ า หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าพร้อมถัง
กรองจ านวน 1 จุด 

- - - 500,000  ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีภาชนะส าหรับใช้ในการ
เก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอก
คลองสายกลางบ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดลอกคลอง จ านวน 1 จุด  - 500,000 - -  ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

65 โครงการขุดลอก
สระน้ าสายน้ าพุ-นา
ตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

ขุดลอกสระ กว้าง 6 ม. ยาว 
31 ม. ลึก 2 ม. 

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

66 โครงการขยายเขต
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดยวางท่อ
ประปา 2 นิ้ว ยาว 2,500 
ม.  

- - - 700,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

67 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านนาออก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก
ไม่ต่ ากว่า 43 ม. วางท่อ 
PVC  

- 750,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

68 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านนากลาง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก
ไม่ต่ ากว่า 43 ม. วางท่อ 
PVC  

- - 2,500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

69 โครงการสร้างบ่อ
พักน้ าบ้านนาตีน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างบ่อพักน้ า  - 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  102  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการขุดลอกคลอง
ป่าแบกและก่อสร้าง
ฝายทดน้ า หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกคลองป่าแบกและ
ก่อสร้างฝายทดน้ า 
จ านวน 1 จุด 

- - - - 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอกคลอง
ด่านพล หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกคลองด่านพล 
จ านวน 1 จุด 

- - - - 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน้ าบ้านนา
ตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุง/ฟื้นฟูแหล่งน้ า
บ้านนาตีน จ านวน 1 จุด 

- 1,000,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

73 โครงการเปลี่ยนหอถัง
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

เปลี่ยนหอถังสูง 20 ม. 
ขนาด 20 ลบ.ม. 

- 365,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างถังเก็บน้ าพร้อม
ถังกรองจ านวน 1 จุด  

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

75 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 800 ม. 

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างฝาย
ผสมผสาน (ฝายแม้ว) 
หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า กว้าง 
6 ม. ยาว 80 ม.  

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  103  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขตประปา
หมู่บ้านโดยวางท่อ 2 นิ้ว 
ยาว 2,500 ม.  

- - - 1,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที ่
5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง  
20 ลบ.ม. ความจุ 20 ลบ.
ม. พร้อมถังกรอง 

- - 700,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

79 โครงการขุดลอกสระ
น้ าประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ าประจ า
หมู่บ้าน 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

80 โครงการขุดลอกสระ
น้ าบ้านตีน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระ กว้าง 15 ม. 
ยาว 45 ม. ลึก 1.50 ม. 

- 400,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างโรง
ผลิตน้ าดื่ม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างโรงผลติน้ าดื่ม 
จ านวน 1 หลัง 

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

82 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านไร่ออก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ าและ
มิเตอรไ์ฟฟ้า  

350,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

83 โครงการขุดลอกสระ
น้ าบริเวณบ้านทุ่งจัน
มาน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า ช่วง กม. 
0+000 - กม. 0+150 

- 2,004,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  104  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการขุดลอกสระน้ า
สายรวมใจรวมพลัง หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า ขนาด
กว้าง 20 ม. ยาว 50 ม. 
ลึก 1.50 ม. 

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

85 โครงการขุดลอกสระน้ า
สายดินนา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระกว้าง 40 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 7 ม. 

- - 25 0,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงหน้า 
รพ.สต.บา้นไร่ออก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหอถังสูง 12 ม. 
ความจุ 12 ลบ.ม. 
พร้อมถังกรอง 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างขยาย
เขตประปาสายไร่ออก-
พรุดินนา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดย
วางท่อพีวีซี ขนาด 2 
นิ้ว ยาว 510 ม.  

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

88 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
สายรวมใจรวมพลัง หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ หอถัง
สูง 30 ม.  

- - 400,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างขยาย
เขตประปาสายไร่ออก-
ช่องลม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดย
วางท่อพีวีซี ขนาด Ø 2 
นิ้ว (ช้ัน 8.5) ชนิดบาน
หัว ยาว 3,600 ม.  

450,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  105  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสูงสายดิน
นา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- - - - 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

91 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายบ้าน
นายเหิม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

92 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสาย
โรงเรียนบ้านไร่ออก หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าประปาหอถังสูง 
สายรวมใจรวมพลัง หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้า 
ขนาดแอมป์ 3 เฟส 
ให้กับระบบไฟฟ้า
ประปา 

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินขนาดกลาง 
สูง 6 ม.ความจุ 20 ลบ.
ม.  

798,900 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

95 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 2 
นิ้ว (8.5) ยาว 2,000 ม.  

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  106  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงแหล่งผลติ
น้ าประปาและวางท่อ
ประปา 2 นิ้ว (8.5) ยาว 
1,500 ม.  

80,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุง
บริเวณสระน้ าประปา
บ้านหัวหิน หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงบรเิวณสระน้ า
บ้านหัวหิน  

50,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

98 โครงการวางท่อขยาย
เขตประปาสายซอย
บ้านนายไสว หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดย
วางท่อ PB 0 50 มม. 2 
นิ้ว ยาว 100 ม. 

40,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

99 โครงการวางท่อขยาย
เขตประปาสายซอย
ท่าเรือ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทัว่ถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดย
วางท่อ PB 0 50 มม. 2 
นิ้ว ยาว 250 ม. 

90,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหอถังสูง  20 
ลบ.ม.  

3,900,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

101 โครงการจดัซื้อหอถัง
เหล็กสูง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

จัดซื้อหอถังเหล็กสูง 
จ านวน 1 ถัง 

270,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  107  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการขยายเขต
ประปาสายกลางนา-
กลางบ้าน หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา Ø 4 น้ิว 
ยาว 400 ม. จากหอถัง 

- 160,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

103 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า
ระบบประปาหมูบ่้าน
สายกลางนา-
กลางบ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บา้น
สามารถผลิตน้ าประปาได้
ทันทีและประชาชนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง 

44,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ระบบประปาหมูบ่้าน
สามารถผลิตน้ าประปาได้
ทันทีและประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

104 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาหอถัง
สายกลางนา-
กลางบ้าน หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอ
ถังสูง 20 ม. 

- - - - 160,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

105 โครงการขยายเขต
ประปาสายสิเกา-ไส
ต้นวา หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา Ø 4 น้ิว 
ยาว 500 ม. (จากสระน้ า
ไปหมู่ที่ 9) จากหอถัง 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

106 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาสายสิ
เกา-ไสต้นวา หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอ
ถังสูง 20 ม. 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

107 โครงการขุดลอกสระ
น้ าบ่อเล หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า ขนาด
กว้าง 12 ม. ยาว 12 ม. 
ลึก 2 ม. 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  108  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าระบบ
ประปาหมู่บ้านสายวง
แหวน-บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บา้น
สามารถผลิตน้ าประปาได้ทันที
และประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดตรัง 

90,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ระบบประปาหมูบ่้าน
สามารถผลิตน้ าประปาได้
ทันทีและประชาชนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

109 โครงการขยายเขตประปา
สายห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC Ø 
4 น้ิว ยาว 500 ม. (จาก
หอถัง) 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

110 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายห้วย
คลุ้ม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอ
ถังสูง 20 ม. 

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสูงสายนาออก-ช่อง
ลม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 
20 ม. ความจุ 20 ลบ.ม. 
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
และมเิตอรไ์ฟฟ้า ขนาด 
15 แอมป ์

- - - 600,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างขยาย
เขตประปาสายบ้านทุ่ง
โพธิ-์บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ขยายเขตประปาโดยวาง
ท่อพีวีซี ขนาด 2 น้ิว ยาว 
884 ม.  

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างขยาย
เขตประปาสายบ้านใหม-่
ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปาหอ
ถังสูง 20 ม. 

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  109  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังเหล็กสาย
บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังเหล็ก 

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

115 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน วางท่อ 2 นิ้ว 
(8.5) ยาว 3,000 ม.  

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

116 โครงการขุดลอกสระน้ า
เรียงหินบ้านห้วยคลุ้ม 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ าพร้อม
เรียงหิน กว้าง 10 ม. 
ยาว 20 ม. ลึก 3 ม.  

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถัง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถัง 
สูง 12 ม. พร้อมขยาย
เขตระบบประปา 

700,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

118 โครงการขุดลอกสระน้ า
เรียงหินนาหัวบอน หมู่
ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ าพร้อม
เรียงหิน กว้าง 120 ม. 
ยาว 400 ม. ลึก 3 ม.  

- - - 250,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

119 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  - 250,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถงึและเพียงพอ 

กองช่าง 

120 โครงการเปลี่ยนหอถัง
สายห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

เปลี่ยนหอถังสูง 20 ม. 
ขนาด 20 ลบ.ม. 

- 365,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  110  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงแหล่งผลติ
น้ าประปา วางท่อประปา 2 
นิ้ว (8.5) ยาว 1,500 ม.  

- 700,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

122 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายนาออก-
ช่องลม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก
ไม่ต่ ากว่า 43 ม. วางท่อ 
PVC Ø 6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ม.3/ชม. 

- - 265,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

123 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายบ้าน
ใหม-่ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก
ไม่ต่ ากว่า 43 ม. วางท่อ 
PVC Ø 6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อย
กว่า 5 ม.3/ชม. 

- - 265,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงสาย
บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 
ม. ความจุ 20 ลบ.ม. ติดตั้ง
ถังกรองสนิมเหล็กและ
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 

- - - 600,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

125 โครงการขยายเขต
ประปาสายโต๊ะบัน-
ดุหุน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC Ø 4 
นิ้ว ยาว 500 ม. (จากหอ
ถัง) 

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถัง หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 12 
ม. พร้อมขยายเขตระบบ
ประปา 

- - 700,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  111  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการขยายเขต
ประปาสายโต๊ะบัน-ดุ
หุน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคเพื่อด าเนินการ
ขยายเขตระบบประปา 

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

128 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายโตะ๊
บัน-ดุหุน (บ่อดิน) หมู่ที ่
8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 20 ม. 

- - - - 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

129 โครงการขุดลอกสระน้ า
สายโต๊ะบัน-ดุหุน (บ่อ
ดิน) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า ขนาด
กว้าง 21 ม. ยาว 26 ม. 
ลึก 4 ม. 

- - 100,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

130 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายโตะ๊
บัน-ดุหุน (หน้ามัสยดิ) 
หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังเหล็ก 

- - - 250,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

131 โครงการขุดรื้อบ่อเรยีง
หินสายโต๊ะบัน-ดุหุน 
(หน้ามัสยดิ) หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดรื้อบ่อเรียงหิน ขนาด
กว้าง 5 ม. ลึก 5 ม. 

- - - - 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

132 โครงการขยายเขต
ระบบประปาสายโต๊ะ
บัน-พรุจูด หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน โดยวางท่อ 2 
นิ้ว (8.5) ยาว 300 ม.  

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  112  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลหอถังสูง 
หมู่ที ่8  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหอถังสูง  20 
ลบ.ม.  

- 3,900,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

134 โครงการขุดลอกคลอง
บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกคลอง กว้าง 10 
ม. ยาว 200 ม. ลึก 3 
ม.  

- - - 1,200,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

135 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังเหล็กสาย
สิเกา-ไสต้นวา หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังเหล็ก 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

136 โครงการขุดรื้อบ่อเรยีง
หินสายสิเกา-ไสต้นวา 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดรื้อบ่อเรียงหิน ขนาด
กว้าง 5 ม. ลึก 5 ม. 

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

137 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสายทุ่ง
ปากคลอง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หอถังสูง 12 ม. 

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

138 โครงการขุดลอกสระน้ า
สายทุ่งปากคลอง หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ ากว้าง 50 
ม. ยาว 50 ม. ลึก 5.5 
ม. 

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

139 โครงการขุดลอกสระน้ า 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดสระน้ ากว้าง 40 ม. 
ยาว 40 ม. ลึก 4 ม. 

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  113  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงแหล่งน้ าส าหรับใช้ใน
การผลิตน้ าประปาและขยาย
เขตประปา  

- 50,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

141 โครงการขยายเขต
ประปาสายวงแหวน
ตะวันตก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ระบบประปาภมูิภาค 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

142 โครงการขยายเขต
ประปาสายวงแหวน
ตะวันออก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ระบบประปาภมูิภาค 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

143 โครงการขยายเขต
ประปาสายท่าเรือ หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ระบบประปาภมูิภาค 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

144 โครงการขยายเขต
ประปาสายบ้านมั่นคง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ระบบประปาภมูิภาค 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

145 โครงการจดัหาแหล่งน้ า 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

จัดหาแหล่งน้ าบ้านปากคลอง 
จ านวน 1 จุด 

300,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 

146 โครงการขยายเขต
ประปาสายสิเกา-ไสต้น
วา หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ระบบประปาภมูิภาค 

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  114  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

147 โครงการจดัซื้อหอ
ถังสูงสายบ้าน
ปากคลอง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ติดตั้งหอถังสูง 12 ม. 
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. 
พร้อมถังกรองสนิม
เหล็ก 

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน 
หมู่ที่  1-9 

เพือ่เก็บกักน้ าไว้ใต้ดิน หมู่บ้านละ 5 จุด ขนาด
กว้าง 1.50 x 1.50 ม. 
ลึก 1.50-2 ม. 

- 180,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถเก็บกักน้ าใต้ดิน
ได ้

กองช่าง 

149 โครงการซ่อมปะผุ
รอยรั่วหอถังเหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ และซ่อมปะรอย
รั่วหอถังทุกถัง 

ซ่อมปะรอยรั่วหอถัง
เหล็กทุกจุดใหส้ามารถ
ใช้งานได้ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
และซ่อมปะรอยรั่วหอถัง
ทุกถัง 

กองช่าง 

รวม 149 โครงการ - - 9,477,900 24,467,000 22,210,000 9,010,000 6,130,000    
    24 44 43 21 20    

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  115  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสาย
ต่อจากเทศบาลต าบลสเิกา-หน้า
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ หมูท่ี่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 9 ดวง  

500,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสาย
ต่อจากเทศบาลต าบลสเิกา-หน้า
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ (ช่วง
ที่ 2) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 4 ต้น สูง 9 ม. 
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุด 

- - 335,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายสเิกา-ไม้ฝาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- 35,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายพรุจดู-ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- 60,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- - 60,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายบ่อหิน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- - 70,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  116  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายวงแหวน-สอง
แพรก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- - - 70,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายบ้านนายจิตร รักรู้ - 
นางชมพูนุช โสมาลีย์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- - - 70,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายสิเกา-ไสต้นวา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายส านัก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- 65,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายไสต้นวา-พรุจูด 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- - 70,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายเขาเจ็ดยอด หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- 25,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายเกาะพล หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าสายดับ 

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  117  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย
โคกพลา-นาออก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ 

- 44,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายไร่
ออก-พรุดินนา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ 

- 72,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายทุ่ง
โพธิ-์บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ในการด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ 

- 50,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างลานกีฬา หมู่ที ่5  

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจ านวน 
4 จุด 

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายโต๊ะบัน-ดุ
หุน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
จังหวัดตรัง ในการด าเนินการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้า
สายดับ)  

110,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งป้ายบอก
ทางในต าบลบ่อหิน  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีความสะดวก 
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ติดตั้งป้ายบอกทางในพื้นที่
ต าบลบ่อหิน 

- 20,000 - 20,000 - อุบัติเหตุ
ลดลงร้อย
ละ 60 

ผู้ใช้เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  118  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการติดตั้ง  GUARD 
RAIL ภายในต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ติดตั้ง GUARD RAIL ในพื้นที่
จุดเสีย่งทุกจุดในต าบลบ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุ
ลดลงร้อย
ละ 60 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีความสะดวกปลอดภยั
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการตัดหญ้าสองข้าง
ถนนภายในต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ตัดหญา้บริเวณสองข้างถนน
ทุกสายในต าบลบ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตุ
ลดลงร้อย
ละ 60 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

กองช่าง 

รวม 21 โครงการ - - 
740,000 601,000 765,000 290,000 130,000 

- - - 
4 11 8 5 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  119  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี (ท าขนม
ทองม้วน) หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ในการ
ท าขนมทองม้วน จ านวน 1 
กลุ่ม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพท าผ้าบาติก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพท าผ้าบาติก 
จ านวน 1 กลุ่ม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ไข่จากโคลนน้ าพุร้อน
เค็ม หมู่ที ่2 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 1 กลุ่ม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

จัดอบรมให้ความรู้และเงินทุน/
วัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรและ
กลุ่มอาชีพในต าบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

5 โครงการส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (สินค้า 
OTOP) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
ผลิตผลิตภณัฑเ์ตยปาหนัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

6 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักสวนครัว หมู่ที่ 
1-9  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยและวสัดุ
อุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรในต าบล
บ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

7 โครงการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล 
หมู่ที ่1,3,6,8,9 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  120  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
อาชีพให้แกป่ระชาชน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

9 โครงการปลูกต้นไม้
กินได้สองข้างทาง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอและมีทัศนียภาพสอง
ข้างทางที่สวยงาม 

สนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยและ
วัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร
ในต าบลบ่อหิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอและมีทัศนียภาพ
สองข้างทางที่สวยงาม 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

10 โครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้นแก่ประชาชน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ให้กับประชาชนในเขตต าบล 

จัดฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ 
ให้แก่ประชาชนในเขตต าบล 
จ านวน 2 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

11 โครงการสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร หมู่ที่ 1-9 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลบ่อหิน 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

12 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร 
หมู่ที ่1-9 

เพื่อให้เกษตรกรในต าบลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม ่

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรจ านวน 2 ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เกษตรกรในต าบลมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม ่

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

13 โครงการอนุรักษเ์ตย
ปาหนัน 

เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอ
ส าหรับใช้ในการผลติสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

สนับสนุนพันธุ์กลา้ไม้และ
งบประมาณในการปลูกเตย
ปาหนันภายในต าบลบ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีวัตถุดิบเพียงพอส าหรับ
ใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ ์

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  121  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม
อาชีพเพาะเลี้ยงเหด็
นางฟ้า 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้
อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนอาชีพเพาะเลี้ยง
เห็ดนางฟ้าตามแนว
พระราชด าร ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

15 โครงการแกไ้ข
ปัญหาที่ดินท ากิน
และที่อยู่อาศัย 

เพื่อส่งเสริมการแกไ้ขปัญหา
และที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยโดยประชาชนมสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา 

จัดโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินและที่
อยู่อาศัยต าบลบ่อหิน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหา
และที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยโดยประชาชนมสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

16 โครงการอบรมการ
สอนการจักสานเตย
ปาหนันลายโบราณ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ให้กับประชาชนในเขต
ต าบลและเพิม่มูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์เตยปาหนัน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
จักสานเตยปาหนันลาย
โบราณให้แก่ประชาชนใน
เขตต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

17 โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ สารเคมี ไว้
รับประทานภายในชุมชน 
ลดการพึ่งพาจากภายนอก  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ผกัปลอดสารพิษไว้
รับประทานภายใน
ครอบครัวครบทุก
ครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
สามารถลดรายจา่ย เพิ่ม
รายได้  

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

18 โครงการส่งเสริม
อาชีพการผลิตขา้ว
เกรียบปลา หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้
อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้าน
ปากคลองในการผลิตข้าว
เกรียบปลาจ านวน 1 กลุ่ม 

50,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  122  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เครื่องแกงต ามือบ้าน
โต๊ะบัน หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้
อย่างเพียงพอ 

สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรในพื้นที่
ต าบลบ่อหิน 

- 10,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

20 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
รายได้จากการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้
ความเข้าใจเรื่องโฮมสเตย ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ต าบลบ่อ
หิน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมให้ชุมชนมี
รายได้จากการส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวและ
เรียนรูเ้รื่องโฮมสเตย ์

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

21 โครงการฝึกอบรมภาษา
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อฝึกอบรมภาษาให้แก่
เด็กและเยาวชนต าบลบ่อ
หิน 

อบรมภาษาเพื่อใช้ในการ
สื่อสารรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารรองรบัการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 21 โครงการ - - 
2,130,000 2,090,000 2,130,000 2,080,000 2,080,000 

- - - 
19 19 19 18 18 

 
  
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  123  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
สะพานท่าเทียบเรือ
บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมอาชีพประมง
ให้แก่ประชาชนบ้านพรุจูด 

ก่อสร้างสะพานท่า
เทียบเรือ ขนาดกว้าง 3 
ม. ยาว 6 ม. 

- - - - 80,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือ หมู่ที ่3 

เพื่อให้ชาวประมงหมู่ที่ 3 
และใกลเ้คียงมีสถานท่ี
ส าหรับจอดเรือประมง 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
บริเวณ หมู่ที ่3  

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ชาวประมงหมู่ที่ 3 และ
ใกล้เคียงมสีถานท่ี
ส าหรับจอดเรือประมง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดสระเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ขุดสระเก็บน้ า ขนาด
กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม. 
จ านวน 2 แห่ง 

- - - 40,000 - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างอู่
ซ่อมเรือ หมู่ที ่6 

เพื่อให้ชาวประมงหมู่ที่ 6 
และใกลเ้คียงมีสถานท่ี
ส าหรับซ่อมเรือประมง 

ก่อสร้างอู่ซ่อมเรือ
บริเวณหมู่ที ่6  

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ชาวประมงหมู่ที่ 6 และ
ใกล้เคียงมสีถานท่ี
ส าหรับซ่อมเรือประมง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างอู่
ซ่อมเรือ หมู่ที ่8 

เพื่อให้ชาวประมงหมู่ที่ 8 
และใกลเ้คียงมีสถานท่ี
ส าหรับซ่อมเรือประมง 

ก่อสร้างอู่ซ่อมเรือ
บริเวณ หมู่ที ่8  

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ชาวประมงหมู่ที่ 8 และ
ใกล้เคียงมสีถานท่ี
ส าหรับซ่อมเรือประมง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอู่
ซ่อมเรือ หมู่ที ่9 

เพื่อให้ชาวประมงหมู่ที่ 9 
และใกลเ้คียงมีสถานท่ี
ส าหรับซ่อมเรือประมง 

ก่อสร้างอู่ซ่อมเรือ
บริเวณ หมู่ที ่9  

- - - 500,000 - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ชาวประมงหมู่ที่ 9 และ
ใกล้เคียงมสีถานท่ี
ส าหรับซ่อมเรือประมง 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขาเจ็ดยอด 
หมู่ที ่4 

เพื่อพัฒนาบริเวณเขาเจด็
ยอดให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ปรับปรุง/พัฒนาบริเวณ
เขาเจ็ดยอด 

- - 1,000,000 - 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ท าให้เขาเจ็ดยอดเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  124  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณหิน
ลูกช้าง หมู่ที ่7 

เพื่อพัฒนาบริเวณหิน
ลูกช้างให้เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ปรับปรุง/พัฒนาบริเวณหิน
ลูกช้าง 

- -  - 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้หินลูกช้างเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณหาดหัว
หิน และหาดคลองสน 

เพื่อพัฒนาบริเวณหาด
หัวหินและหาดคลองสน
ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

ปรับปรุง/พัฒนาบริเวณหาด
หัวหินและหาดคลองสนให้
เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 

- - - 2,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้หาดหัวหินและ
หาดคลองสนเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักร้อนบรเิวณ
เขาเจ็ดยอด 

เพื่อพัฒนาบริเวณเขา
เจ็ดยอดใหเ้ป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ก่อสร้างศาลาที่พักร้อน
บริเวณเขาเจด็ยอด จ านวน 1 
หลัง 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้เขาเจ็ดยอดเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
สถานท่ีศึกษาระบบ
นิเวศน ์หมู่ที ่4 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการศึกษาระบบ
นิเวศน ์

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณป่าไม้
ยางหมู่ที ่4 บ้านไสต้นวา 

- - 100,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เขตพื้นท่ี อบต.บ่อหิน
ได้มสีถานท่ีส าหรับ
ศึกษาระบบนิเวศน ์

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

12 โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถบรเิวณหาดหัว
หิน หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ่อหิน  

ก่อสร้างลาดจอดรถ ขนาด
กว้าง 20 ม. ยาว 60 ม.  

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีสถานท่ีจอดรถ
ส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

13 โครงการปรับปรุง
ทางเดินภายในถ้ าเขา
เจ็ดยอด  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ่อหิน  

ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณ
ถ้ าเขาเจ็ดยอด  

- - - - 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ่อหิน
ในอนาคต 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  125  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าบริเวณเขา
เจ็ดยอด 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลบ่อหิน  

ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 
4 ห้องบริเวณเขาเจ็ด
ยอด  

- - - 80,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลบ่อหินในอนาคต 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บรเิวณบ่อ
น้ า (บ่อหิน) 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
บ่อน้ าบ่อหิน ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของต าบลบ่อหิน
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
บ่อน้ า (บ่อหิน)  

- 100,000 - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

บริเวณบ่อน้ าบ่อหินไดร้ับการ
พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ
เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวต าบล 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือบ้านพรุจูด 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลบ่อหินและให้ชุมชนมี
รายได้จากการประมง และ
การท่องเที่ยว 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
บริเวณบา้นพรุจูด  
 

- 500,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล
บ่อหินและท าให้ชุมชนมี
รายได้จากการประมงและการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลบ่อหินและให้ชุมชนมี
รายได้จากการประมง และ
การท่องเที่ยว 

ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวหาดหัวหิน  

200,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล
บ่อหินและท าให้ชุมชนมี
รายได้จากการประมงและการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ศาลาบรเิวณบ่อน้ า
บ่อหิน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต าบลบ่อหินและให้ชุมชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยว 

ก่อสร้างศาลาบริเวณบ่อ
น้ าบ่อหิน จ านวน 1 
แห่ง 

200,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล
บ่อหินและให้ชุมชนมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 

กองช่าง 

รวม 18 โครงการ - - 400,000 600,000 2,500,000 2,720,000 2,780,000 - - - 
    2 2 6 5 5    

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  126  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การศึกษาให้แก่
นักเรียนด้อยโอกาส 

เพื่อเพ่ิมช่องทางและ
โอกาสทางการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน 
จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เพิ่มช่องทางและโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อเพ่ิมช่องทางโอกาส
ทางการศึกษาให้กับ
ประชาชนในต าบล 

สนับสนุนเงินทุนให้ศูนย์
การเรยีนรู้ในเขตพื้นท่ี 
อบต.บ่อหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหิน มี
ช่องทางและโอกาสทางการ
ศึกษาเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้
ที่ไม่มีโอกาสศึกษาภาค
ปกติไดม้ีโอกาสศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

ส่งเสริมผูด้้อยโอกาส
ทางการศึกษาต าบลบ่อ
หินให้ได้รบัการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้ผู้ที่ไม่มโีอกาสได้ศึกษา
ภาคปกตไิด้มโีอกาสศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
 

4 โครงการสนับสนุน
เครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้งให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีเครื่องเล่นสนาม
อย่างเพียงพอในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สนับสนุนเครื่องเล่นสนาม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้มีเครื่องเล่นสนาม
อย่างเพียงพอในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการ
สอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรยีน สื่อการเรียน
การสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย ์

สนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน สื่อการเรยีนการ
สอน วัสดุการศึกษา และ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

289,000 292,400 295,800 299,200 302,600 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์การเรียน สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

กองการศึกษาฯ 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  127  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

เพื่อมอบอุปกรณ์การเรยีน
การสอนให้แก่โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรยีน
การสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดพื้นที่จ านวน 5 
ศูนย์ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
บ่อหิน มีอุปกรณ์การสอนที่
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการสนับสนุนครูภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นสอนกีฬา
ไทย กีฬาพ้ืนบ้าน 

เพื่อสนับสนุนครูให้
เพียงพอต่อการสอนกีฬา
ไทย กีฬาพ้ืนบ้าน 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดจ้างครูให้เพยีงพอต่อการ
สอนกีฬาไทย กีฬาพ้ืนบ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
บ่อหิน มีจ านวนครูที่
เพียงพอในการสอน 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการศึกษาทางไกล เพือ่เพิ่มศักยภาพด้านการ
เรียนการสอนให้แก่
นักเรียน 

สนับสนุนโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้าน
พรุจูดเพื่อส่งเสรมิการศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
บ่อหิน มีอุปกรณ์การเรยีนที่
เพียงพอและทันสมยั 

กองการศึกษาฯ
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

9 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องน้ า อาคารของ ศพด.
สังกัด อบต.บ่อหิน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า 
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องน้ า อาคาร ของ ศพด.
อบต.บ่อหิน 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้
ในชุมชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใน
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบล
บ่อหิน จ านวน 1 ศูนย์ 

50,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ส าหรับใหเ้ด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้ศึกษา
เรียนรู้พื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
กองการศึกษาฯ 

11 โครงการจดัการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
แสดงออกด้านวิชาการ 

จัดการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้แสดงออกด้าน
วิชาการ 

กองการศึกษาฯ 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  128  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างรั้วและ
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสต้นวา หมู่ที ่4 

เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท าให้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไสต้นวา 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันอันตราย
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ
กองช่าง 

13 โครงการจดัซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัวของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ่อหิน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 
ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า ก้อน
ดับกลิ่น ที่นอนเด็กเล็ก ฯลฯ 
ให้แก่ ศพด.ทั้ง 5 ศูนย์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีวัสดุงานบ้านงานครัวใช้
เพียงพอในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กในต าบลบ่อหินได้
มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

สนับสนุนงบประมาณการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลบ่อหินมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติอย่างท่ัวถึง 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลบ่อ
หิน 

เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ่อหินเป็น
แกนน าในการจัดกิจกรรม
และส่งเสรมิการเรียนรู้ใน
ต าบล 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภา
เด็กและเยาวชนต าบลบ่อหิน 
เพื่อไปด าเนินการตามโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถส่งเสริมใหส้ภา
เด็กและเยาวชนต าบลบ่อ
หินเป็นแกนน าในการจดั
กิจกรรมและส่งเสริมการ
เรียนรู้ในต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
กองการศึกษาฯ 

16 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดุหุน หมู่ที ่3 

เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท าให้พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดุหุน 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันอันตราย
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ
กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  129  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูร้่วมกับชุมชน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 

ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
โรงเรียน บ้าน วดั มัสยดิ 
ตามโอกาสต่างๆ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 

กองการศึกษาฯ
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
 

18 โครงการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดการประชุม ช้ีแจง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ่อหิน 

จัดประชุมช้ีแจง
คณะกรรมการศูนย์ๆ  ละ 2 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถประชุม ช้ีแจง
คณะกรรมการศูนยไ์ด ้

กองการศึกษาฯ 

19 โครงการสอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดูอีน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
ศาสนาอิสลามให้แกเ่ด็กนักเรียน 

อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมบ้านดุ
หุน บ้านโต๊ะบันและบ้าน
ปากคลอง 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้และ
ศึกษาถึงหลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลามและ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวติได ้

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการต่อเติมกัน
สาดบริเวณหน้า
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน บ้าน
ไร่ออกและบ้านพรุจดู 

เพื่อต่อเติมกันสาดส าหรับบังแดด
และฝนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน บ้านไร่ออก และบ้าน
พรุจูด 

จัดท ากันสาด ขนาด 4.00 
ม. ยาว 12.00 ม.  

- - 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ต่อเติมกันสาดส าหรับบัง
แดดและฝนหนา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัวหิน 
บ้านไร่ออก และบ้านพรุ
จูด 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

21 โครงการจดัท าสนาม
หญ้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา 

เพื่อจัดท าสนามหญ้าบริเวณหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา
ให้มีความสวยงาม 

จัดท าสนามหญ้า จ านวน 1 
สนาม 

- - - 50,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สนามหญ้าหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความ
สวยงาม 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  130  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
บ่อหิน จ านวน 5 โรงเรียน 

2,920,000 2,960,000 3,000,000 3,040,000 3,080,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ อบต.
บ่อหิน มีสุขภาพอนามยัที
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

23 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
5 ศูนย์ 

833,000 842,800 852,600 862,400 872,200 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ อบต.
บ่อหิน มีสุขภาพอนามยัที
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

24 โครงการอาหาร
อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่จัดตั้งเอง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที ่มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน จ านวน 5 ศูนย ์

331,500 335,400 339,300 343,200 347,100 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ อบต.
บ่อหิน มีสุขภาพอนามยัที
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

25 โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับ
โรงเรียนในพื้นที่
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนในเขต
พื้นที ่มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

จัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน จ านวน 5 
โรงเรียน 

1,423,500 1,443,000 1,462,500 1,482,000 1,501,500 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ อบต.
บ่อหิน มีสุขภาพอนามยัที
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

26 โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของแหล่ง
เรียนรู้และน าความรู้ทีไ่ดร้ับ
มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

น าเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปศึกษา
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคญัของแหล่ง
เรียนรู้และน าความรู้ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

กองการศึกษาฯ 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  131  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน    

เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา และ
กิจกรรมกลางแจ้ง ส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
เคลื่อนไหวร่างกาย ออกก าลัง
กายหรือเล่นกีฬา เพื่อสร้าง
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวยั 

จัดการแข่งขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ่อหิน 
ปีละ 1 ครั้ง 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสนใจการเล่นกีฬา และ
กิจกรรมกลางแจ้ง เด็กปฐมวยั
มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 
ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา 
เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามยั 
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
พัฒนาการสมวัย 

กองการศึกษาฯ 

28 โครงการจดัท า
อ่างล้างมือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รู้จักล้างมือและมีอ่างล้างมือท่ี
ถูกสุขลักษณะ 

จัดท าอ่างล้างมือให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

- - - 80,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จัก
ล้างมือและมีอ่างล้างมือท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

29 โครงการจดัท าที่
พักรอรับเด็ก
ส าหรับผู้ปกครอง
ของศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดท าท่ีพักส าหรบัให้
ผู้ปกครองรอรับเด็กนักเรียน 

จัดท าที่พักรอรับ
เด็กส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีที่พักส าหรับใหผู้้ปกครองรอ
รับเด็กนักเรียน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

30 โครงการจดัท า
ป้ายบอกทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยในการจราจร 

จัดท าป้ายบอกทาง
ไปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย ์

- - - 50,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีป้ายบอกเส้นทางจราจร กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  132  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างเสา
ธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการเรยีนการสอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาเสาธงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน พรจุูด ดุหุน 

- - - 20,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

32 โครงการติดตั้ง
เหล็กดดัภายใน
อาคารเรยีน 

เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ให้กับเด็กนักเรยีน และ
อาคารสถานท่ี 

จ้างเหมาจดัท าเหล็กดัดภายใน
อาคารเรยีน ศพด.บ้านไสต้นวา 
บ้านดุหุนและบ้านหัวหิน 

-  200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรการป้องกันภัย 

กองการศึกษาฯ 

33 โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ภายในอาคารเรียน 

เพื่อป้องกันพาหะน าโรค 
เช่น ยุง แมลงให้กับเด็ก
นักเรียน 

จ้างเหมาจดัท ามุ้งลวดภายใน
อาคารเรยีน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 5 ศูนย์ 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรการป้องกันด้าน
สุขอนามัย 

กองการศึกษาฯ 

34 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
มีนิสัยรักการอ่านตั้งแตเ่ล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการรักการ
อ่านให้กับเด็กนักเรยีนทุกคนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนได้รับความรู้
และมีนสิัยรักการอ่าน 

กองการศึกษาฯ 

35 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น  

เพื่อเสรมิสร้างพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
ของเด็ก 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นและจดัซื้อ
อุปกรณ์สนามเด็กเล่นให้กับ ศพด.
บ้านไสต้นวา 

- - - 170,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการ
ทุกด้านเหมาะสมตามวัย 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

36 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ออก 

เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วและป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - - - 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรีั้วที่
ได้มาตรฐาน มั่นคงและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

37 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหัวหิน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหัวหิน 

- - - - 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีถนน
ทางเข้าที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไร่ออก 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไร่ออก 

- - - 50,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีถนน
ทางเข้าที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 

เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับประสบการณ์ได้
ตามความต้องการเตรียมความพรอ้ม
ให้ผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงหลักสูตรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 
ศูนย์  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ผู้เรยีนไดร้ับประสบการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

40 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุจูด 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ศูนย ์

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

41 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดุหุน 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ศูนย ์

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

42 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสต้นวา 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ศูนย ์

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

43 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ออก 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ศูนย ์

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 

44 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหิน 

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ศูนย ์

- - - - 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ 



แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการนิเทศ
ภายใน 

เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 5 ศูนย์ มี
ความพร้อมในการจดัการเรียนการ
สอนให้เป็นปัจจุบันและแกไ้ขปัญหา
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมนิเทศ และ
ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ครูทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 5 ศูนย์ มีความพร้อมใน
การจัดการเรยีนการสอนให้เป็น
ปัจจุบัน และแกไ้ขปัญหาการ
บริหารจดัการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

46 โครงการ
ห้องเรียนอัจฉริยะ 

เพื่อให้มีห้องเรียนที่สนองตอบต่อ
การใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน โดยนักเรยีนสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง
หรือเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน 

ติดตั้งสื่อ เทคโนโลยีที่
ใช้ในการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 ศูนย ์

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีื่อและ
เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและ
ทันสมัย 

กองการศึกษาฯ 

47 โครงการผลติสื่อ
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจในการผลติสื่อการเรียน
การสอนและการจัดประสบการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/จดัส่งครู
ฝึกอบรมการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
และการจัดประสบการเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

48 โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิ่น
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน   

เพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินจดัท าโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิน่
และภมูิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการท ากิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หินจัดท าโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน 

กองการศึกษาฯ 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  135  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

เพื่อประเมินคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.บ่อหิน 

ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.บ่อหิน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

บุคลากรในสังกัดมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษาฯ 

50 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลกรใน
สังกัด 

จัดส่งครเูข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท าวิจยัใน
ช้ันเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจในการผลติสื่อ
การเรยีนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

51 โครงการจ้างเหมาปรับ
ถมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัว
หิน หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับถมพื้นท่ีในการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 

ปรับถมพื้นท่ีเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

- 800,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

มีสถานท่ีรองรับการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐาน
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

52 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดุหุน หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดหุุน หมู่ที่ 3 

ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือใช้ใน
การก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

มีสถานท่ีรองรับการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐาน
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

53 โครงการต่อเติมหลังคา
ทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเรยีน 

เพื่อสร้างหลังคาทางเชื่อม
ทางเชื่อมกันแดดและฝน
ระหว่างอาคารเรียน 

จัดท าหลังคาทางเชื่อม
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรูจูด,บ้านไร่ออก,
บ้านไสต้นวา 

- - 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

มีหลังคาทางเช่ือมทางเชื่อมกัน
แดดและฝนระหว่างอาคารเรยีน
และพื้นอาคารไมเ่ปียกชื้น 

กองการศึกษาฯ 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  136  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ครุภณัฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อครภุัณฑ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ตู้เหล็ก 
ตู้เก็บเอกสาร ช้ันวาง
รองเท้า ท่ีแขวนแก้วน้ า ช้ัน
วางของอเนกประสงค์ ฯลฯ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ครุภณัฑ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

55 โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาของ อบต.
บ่อหิน 

เพื่อให้คณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหินมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของต าบล 

จัดประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
จ านวน 2 ครั้ง/ป ี

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

คณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการจดัการศึกษา
ของต าบล 

กองการศึกษาฯ 

56 โครงการสนับสนุนคา่
อุปกรณ์การเรียน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรยีน
และลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองนักเรยีนในเรื่อง
อุปกรณ์การเรียน 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรยีน
ให้แก่เด็กนักเรยีน (อายุ 3-5 
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

- 30,000 31,000 32,000 33,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 90 

เด็กนักเรยีนมีอุปกรณ์การ
เรียนอย่างเพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

57 โครงการสนับสนุนคา่
เครื่องแบบนักเรยีน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบ
นักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครองนักเรียนในเรื่อง
เครื่องแบบนักเรยีน 

สนับสนุนเครื่องแบบ
นักเรียนให้แก่เด็กนักเรียน 
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 5 ศนูย ์

-  40,000 46,500 48,000 49,500 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

นักเรียนได้รับเครื่องแบบ
นักเรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  137  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนท ากิจกรรมเพิ่ม
ทักษะวิชาการ 

สนับสนุนการท ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ให้แก่เด็กนักเรยีน (อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย ์

- 64,500 66,650 68,800 70,950 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนมีทักษะ
ความรู้
ความสามารถ
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

59 โครงการสนับสนุนคา่
หนังสือเรียนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนหนังสือ
เรียนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
นักเรียนในเรื่องหนังสือ
เรียน 

สนับสนุนหนังสือเรียน
ให้แก่เด็กนักเรยีน (อายุ 
3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย ์

-  30,000 31,000 32,000 33,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 90 

เด็กนักเรยีนมี
หนังสือเรียนอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษาฯ 

60 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนและอาคาร
เรียน 

นักเรียน ครู รวมทั้ง
อาคารสถานท่ีได้รบัการ
ป้องกันภัยต่างๆ 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนและอาคาร
เรียน 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

 

รวม 60 โครงการ - - 
9,027,000 10,133,100 11,470,350 10,522,600 10,334,850 

- - - 
30 36 44 46 41 

 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  138  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าระบบ
เสียงไร้สายภายใน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย
ภายในต าบลบ่อหินให้
ทั่วถึง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 4,000 
ม. 

- - 400,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายชนิดไร้
สาย หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ติดตั้งเครื่องควบคุมเสียง
ตามสายชนิดไร้สาย 
ความถี่ 420.00 MHZ. 

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ ์

- 200,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายพรุจดู หมู่ที่ 2 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 2,500 
ม. 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 2,300 
ม. 

- - 250,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 1,300 
ม. 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  139  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ ์

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายชนิดไร้
สาย หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ติดตั้งเครื่องควบคุมเสียง
ตามสายชนิดไร้สาย 
ความถี่ 420.00 MHZ. 

- - 250.000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 2,000 
ม. 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 2,000 
ม. 

- - 300,000  - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 2,000 
ม. 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ ์

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

14 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ระยะทางประมาณ 2,000 
ม. 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  140  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ ์

- - - - 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

16 โครงการจดัตั้งวิทยุชุมชน
ต าบลบ่อหิน  

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

จัดตั้งวิทยุชุมชนต าบล
บ่อหิน 
 

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

17 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
หมู่ที ่9 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้กับประชาชนใน
ต าบล 

ปรับปรุง/ขยายเขต/
ซ่อมแซมระบบหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 17 โครงการ - - 1,150,000 1,350,000 3,350,250 1,950,000 1,850,000 - - - 
    2 3 11 5 4    

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  141  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
ศาสนกิจของส านักสงฆ์ มัสยิด
ของประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดกิจกรรมทางศาสนา 
ในเขตพื้นท่ี อบต.บ่อหิน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม (เรือ
พระ) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน
ได้ร่วมกันใช้ภูมิปัญญา การ
สร้างสรรค์ จดัท าเรือพระตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา  

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าเรือพระ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กเยาวชนและประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณีลากพระให้ด ารง
อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมี
ความรู้ความเข้าใจในภูมิปญัญา
ของท้องถิ่นในการจัดท าเรือพระ
และประวัติของประเพณลีากพระ 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการจดังาน
วันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดเ้ห็นคณุค่าของ
ผู้สูงอายุและส่งเสรมิความ
กตัญญูกตเวท ี

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
และวันผูสู้งอายุ ปีละ 1 
ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เห็น
คุณค่าของผูสู้งอายุและส่งเสริม
ความกตัญญูกตเวที 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
กองการศึกษาฯ 

4 โครงการก่อสร้าง
ศาลาตั้งศพ หมู่ที ่
9 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีตั้งศพตาม
ประเพณีของศาสนาอิสลาม 

ก่อสร้างศาลาตั้งศพ 
จ านวน 1 หลัง พร้อม
บุกเบิกถนนทางเข้าศาลา 

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้มีสถานท่ีตั้งศพเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

5 โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมมสัยิด 
หมู่ที ่3 , 8 , 9 

เพื่อให้มีมัสยดิใช้ในการ
ประกอบศาสนกจิของศาสนา
อิสลามมีความคงทนและ
แข็งแรง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมมสัยดิ 
จ านวน 3 หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีมัสยดิใช้ในการประกอบ
ศาสนกิจของศาสนาอิสลามมี
ความคงทนและแข็งแรง 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  142  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจดังาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง 
เห็นคุณคา่และความส าคัญ
วัฒนธรรมไทย 

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทงในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน ปลีะ 1 
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
เกิดความซาบซึ้ง เห็นคณุค่า
และความส าคญัวัฒนธรรม
ไทย 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์
จริยธรรม หมู่ที ่9 

เพื่อให้มีอาคารส าหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ก่อสร้างอาคาร ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 9 ม. 

- - - 650,000  ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีอาคารส าหรับใช้ในการจดั
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

8 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มี
การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไดร้ับการ
อนุรักษ์และสืบทอดตลอดไป 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการฝึกอบรม
กีฬาเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา 

จัดฝึกอบรมทักษะการ
เล่นกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชน ในต าบลบ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการ
เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
วันสาร์ทเดือนสิบ 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มี
การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ประเพณีวันสาร์
ทเดือนสิบ จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไดร้ับการ
อนุรักษ์และสืบทอดสืบไป 

กองการศึกษาฯ 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  143  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการเชิดชู
เกียรตหิมู่บ้าน
รักษาศีลห้า 

เพื่อเสรมิสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ลด
ปัญหาความขดัแย้ง สร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประกวดหมู่บ้านรักษา
ศีลห้า จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ลดปัญหาความขดัแย้ง สร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

12 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมสืบสาน
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

เพื่อเป็นการสบืสาน
ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่
เยาวชนและประชาชน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สืบสานประเพณี 
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ และเด็ก 
เยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก 
เกิดความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์ฟ้ืนฟู
และสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

รวม 12 โครงการ - - 860,000 860,000 1,010,000 1,510,000 860,000 - - - 
    10 10 11 11 10    

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  144  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชน 

จัดอบรมอาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 รุ่น 
เป้าหมาย 100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีความ
ตระหนักในคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการอนุรักษ/์รักษา
ป่าชายเลนและป่าชุมชน 

เพื่อรักษาป่าชายเลนและป่า
ชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อ
หิน 

จัดท าโครงการอนุรักษ์/
รักษาป่าชายเลนและปา่
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ป่าชุมชนและป่าชายเลนใน
เขตพื้นท่ีต าบลบ่อหินมี
สภาพที่สมบูรณ ์

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการรณรงค์สรา้ง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชน 

จัดกิจกรรมรณรงคส์ร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 
3 ครั้ง เป้าหมาย 300 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความรักหวง
แหนในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์
อนุรักษ์ธรรมชาติทาง
ทะเล 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับใช้เป็น
ศูนย์กลางในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล 

ก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์
ธรรมชาติทางทะเลขนาด
กว้าง 6.00 ม. ยาว 9.00 ม. 

- - - 200,000  ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีสถานท่ีส าหรับใช้เป็น
ศูนย์กลางในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล 

กองช่าง 

5 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินในช่วงฤดูฝน และ
ช่วยเก็บกักน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
ในพื้นที่ต าบลบ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันการ
พังทลายของดินในช่วงฤดู
ฝนและช่วยเก็บกักน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  145  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ 

เพื่อส่งเสริมในการเพิม่พื้นท่ี
สีเขียวในต าบลบ่อหิน 

จัดกิจกรรมปลูกป่า ดูแล
รักษาป่า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมในการเพิม่พื้นท่ีสีเขียว
ในต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

7 โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับใช้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต าบลบ่อหิน 

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีสถานท่ีส าหรับใช้เป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

8 โครงการส่งเสริม
ชายทะเลปลอดขยะ 

เพื่อปลูกจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเก็บขยะบรเิวณ
ชายหาดคลองสน หมู่ที่ 2 
และชายหาดหัวหิน หมู่ที่ 6 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ชายหาดคลองสนและ
ชายหาดหัวหินปราศจากขยะ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

9 โครงการสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ต าบลบ่อหินเห็นประโยชน์
การใช้พลังงานทดแทน 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
หมู่บ้านเพื่อจัดท าพลังงาน
ทดแทน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนต าบลบ่อ
หินเห็นประโยชน์การใช้
พลังงานทดแทน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

10 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
สายควน-เกาะอ้ายกลิ้ง 

เพื่อรักษาป่าชุมชนในเขต
พื้นที่ สายควน-เกาะอ้าย
กลิ้ง 

จัดท าโครงการอนุรักษ์/
รักษาป่าชุมชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ป่าชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อ
หินมีสภาพท่ีสมบรูณ ์

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

11 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหาดหัวหิน 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความ
สะอาดบริเวณหาดหัวหิน 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความ
สะอาดบริเวณหาดหัวหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความสะอาด
บริเวณหาดหัวหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  146  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนบ้านไร่ออก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อรักษาป่าชุมชนในเขต
พื้นที่บ้านไร่ออก 

จัดท าโครงการอนุรักษ์/
รักษาป่าชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ป่าชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อ
หินมีสภาพท่ีสมบรูณ ์

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

13 โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
ประชาชน 

จัดอบรมอาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) จ านวน 
1 รุ่น เป้าหมาย 100 คน 
จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ ์

20,000 20,000 20,000 - - ผู้เข้ารับ
การอบรม 
ร้อยละ 
100 

อบรมอาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.)  มีความรู้ความ
เข้าใจในการ จัดการขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

14 โครงการปล่อยปลา
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรสตัว์
น้ าชายฝั่งในแหล่งน้ า
ธรรมชาติใหม้ีปริมาณเพิม่
มากขึ้นและน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณและ
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดโครงการปล่อยปลา
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น้ าชายฝั่ง
ในแหล่งน้ าธรรมชาติมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึนและน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคณุ
และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด 

15 โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์เตย
ปาหนันต าบลบ่อ
หิน 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชน เยาวชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์เตยปาหนันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้สูญพันธ์ุ 

ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงาน อบต.บ่อหิน 
ประชาชน เด็กนักเรยีน 
ครู จ านวน 120 คน  

- - 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชน เยาวชนในพ้ืนท่ีมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์เตย
ปาหนันเพื่อป้องกันไม่ให้สญู
พันธุ ์

ส านักงานปลัด 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  147  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปลูก
ต้นไม้และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทางถนน
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม ้เป็นการเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีและร่วมกัน
ท าความดีให้กับประเทศชาติ ตาม
พระราโชบายฯ เป็นการสร้างและ
กระตุ้นจติส านึกให้ประชาชนได้
เห็นความส าคัญของการอนรุักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน 

จัดโครงการ
ปลูกต้นไม้
และปรับปรุง
ภูมิทัศน์สอง
ข้างทางถนน
เฉลิมพระ
เกียรติ ปลีะ 2 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไม ้เป็นการ
เสรมิสร้างความรัก ความสามัคคี 
และร่วมกันท าความดีให้กับ
ประเทศชาติ ตามพระราโชบายฯ 
เป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึก
ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการ
ปลูกต้นไม้ในใจคน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

17 โครงการเพิม่
สมรรถนะด้าน
การบริหารและ
จดัการพลังงาน
ครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบล
และเครือข่าย
พลังงานชุมชน 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้และการ
จัดการดา้นพลังงานเพื่อการมี
พลังงานใช้อย่างพอเพียง และ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
สร้างจิตส านึกให้ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดโครงการ
ร่วมกับ
ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนไดร้ับความรู้และการ
จัดการดา้นพลังงานเพื่อการมี
พลังงานใช้อย่างพอเพียง และ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ
สร้างจิตส านึกให้ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 17 โครงการ - - 
650,000 650,000 680,000 890,000 660,000 

- - - 
14 14 15 16 14 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  148  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4.2 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประกวด
หมู่บ้านสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีส่วนร่วมในการ
ก าจัดขยะ 

ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประกวด
หมู่บ้านสะอาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

หมู่บ้านมีความสะอาด 
ปลอดจากขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการรณรงค์
การคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดโครงการรณรงค์การสร้าง
จิตส านึกการคัดแยกขยะ
ให้แก่ครัวเรือน โรงเรียนใน
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

บริเวณพื้นท่ีสาธารณะ 
โรงเรียนภายในต าบลบ่อหิน
มีความสะอาดปราศจาก
ขยะ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้นทาง 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง 

จัดอบรมการคัดแยกขยะและ
รณรงค์สร้างจติส านึกในการ
คัดแยกขยะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ขยะลดลง 
ร้อยละ 
30 

ชุมชนมีการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธีและยั่งยืน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
ทสจ.ตรัง 

4 โครงการปรับปรุง
บริเวณรอบเตาเผา
ขยะ 

เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะไรม้ลพิษในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะให้
มีสภาพดี ใช้งานได้ตลอดเวลา 

- - 10,000 - 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สถานท่ีก าจัดขยะให้มีสภาพ
ดี ใช้งานได้ตลอดเวลา 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ   120,000 120,000 130,000 120,000 130,000    
    3 3 4 3 4    

 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  149  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซม
เตาเผาขยะ 

เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัดขยะไร้
มลพิษในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อ
หิน 

ซ่อมแซมเตาเผาขยะ จ านวน  
1 แห่ง 

- - 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

กองช่าง 

2 โครงการต่อเติม
หลังคาเตาเผา
ขยะ 

เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัดขยะไร้
มลพิษในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อ
หิน 

ต่อเติมหลังคาเตาเผาขยะ  - - 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบเตาเผา
ขยะ 

เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัดขยะไร้
มลพิษในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อ
หิน 

ก่อสร้างรั้วรอบเตาเผาขยะ 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 
- - 400,000 400,000 400,000 

- - - 
- - 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  150  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.1 แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เพื่อดูแลให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
ต าบลบ่อหินตามหลักเกณฑ์
ที่กรมส่งเสริมฯ ก าหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

คนพิการไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ต าบลบ่อหินคนละ 500 
บาทต่อคนต่อเดือน ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนด 

108,000 109,000 110,000 111,000 112,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชาชนท่ีมี
อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป 
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุท่ีมี
อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนด 

7,400,000 7,600,000 7,800,000 8,000,000 8,200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปได้รับการเลีย้งดูท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับ
ประชาชนในต าบล 

สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันระดับท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  151  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.1 แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนก่อนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุภยั
พิบัติ 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลบ่อหินที่
ประสบสาธารณภัย 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการซ่อมแซม
บ้านเรือนของประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

การช่วยเหลือประชาชน
ต าบลบ่อหินไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 5 โครงการ - - 
10,778,000 10,989,000 11,200,000 11,611,000 12,022,000 

- - - 
5 5 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  152  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมครอบครัว
ผาสุข 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
ตระหนักถึงคณุค่าของสถาบัน
ครอบครัว 

จัดอบรมเพื่อเตรยีมความ
พร้อมครอบครัวผาสุข 
เป้าหมาย 100 ครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลได้ตระหนักถึง
คุณค่าของสถาบันครอบครัว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการสนับสนุน
ชมรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพอนามยั
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอาย ุ
อบต.บ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพอนามยัที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยั 

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยพิบัต ิ

สงเคราะห์ประชาชนในเขต
ต าบลบ่อหินท่ีได้รับความ
เดือดร้อน จ านวน 9 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนท่ีประสบปัญหาเดือดร้อน
ในเขตต าบลบ่อหินไดร้ับความ
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหนิ 

4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบล
บ่อหิน 

เพื่อให้กลุ่มสตรไีดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการพัฒนาบทบาทสตรีและ
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มผู้น าสตรีต าบลบ่อหิน 
จ านวน 60 คน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

กลุ่มสตรไีดร้ับการพัฒนาศักยภาพ
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นต่างๆ 
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

5 โครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรัก
ความผูกพันในสถาบัน
ครอบครัว 

จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกับอ าเภอสิเกา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความรักความผูกพันใน
สถาบันครอบครัว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

6 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง 

เพื่อจัดสวสัดิการให้กับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้
ที่พ่ึงในต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ไร้ที่พึ่ง จ านวน 18 
ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง
ในต าบลบ่อหินได้รับสวัสดิการอยา่ง
ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหนิ 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  153  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานของ
ศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์
สงเคราะห์ราษฎร
ประจ าหมู่บ้าน 

สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้กับศูนย์สงเคราะหร์าษฎร
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

การด าเนินงานของศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจ า
หมู่บ้านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

8 โครงการช่วยเหลือ
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
ประสงค์จะขอรับการ
ช่วยเหลือยื่นลงทะเบียน
เพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดจุดบริการรับลงทะเบยีน
เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 1 จุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนสามารถยื่น
ลงทะเบียนเพื่อขอรับ
ความช่วยเหลือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
สะดวก รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดภายในต าบลบ่อ
หิน 

เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและกิจกรรม
การบ าบัดฟื้นฟูผูต้ิดยา/ผู้เสพ
ยาเสพตดิ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ่อหินห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

10 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลบ่อ
หิน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลบ่อหิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ครอบครัวมีความเข้มแข็ง
และสามารถป้องกัน
ปัญหาที่เกิดจากเด็กและ
เยาวชนได ้

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  154  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เข้าใจ 
และเข้าถึงสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการต่างๆ ของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 ส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุได้
ตระหนักถึงความส าคญัของการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจสามารถด ารงอยู่
ในสังคมได้อยา่งมีคุณค่าเปิดพื้นท่ี
ให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
และแลกเปลีย่นประสบการณ์
ด้วยกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดอบรมให้ความรู้ 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
ผู้สูงอายุในต าบลบ่อหิน 
จ านวน 300 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ผู้สูงอายุมีความรูเ้ข้าใจและ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการต่างๆ ของผู้สูงอายุ
มากขึ้น สามารถดูแลรักษา
สุขภาพตนเองเบื้องต้น และมี
สุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่าและมีความสุข 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันท าให้
รู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง 
ชุมชนและสังคมยังเล็งเห็น
คุณค่าของผูสู้งอายุท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 10 โครงการ - - 676,000 696,000 696,000 696,000 696,000 - - - 
    10 11 11 11 11    

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  155  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชน (อบต.
บ่อหินคัพต้านยา
เสพติด) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
เยาวชนและประชาชนรู้จัก
การออกก าลังกาย ห่างไกล
ยาเสพตดิ มีความรัก 
สามัคคี และมสีุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ ์แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนรู้จักการออก
ก าลังกายห่างไกลยาเสพตดิ 
มีความรัก สามัคคี และมี
สุขภาพร่างกายทีส่มบรูณ ์
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน หมู่ที ่1-9 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
มีอุปกรณ์กฬีาส าหรับใช้ใน
การออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

อุดหนุนศูนย์กีฬาให้กับ
หมู่บ้าน จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬาส าหรับใช้ใน
การออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬามวย หมู่
ที ่8 , 9 

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้
ถึงกฎ กติกามารยาทของ
กีฬามวย 

ก่อสร้างสนามกีฬามวย 
ขนาด 5.70 x 5.70 ม. 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนไดเ้รียนรู้ถึงกฎ 
กติกา มารยาท ของกีฬา
มวย 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

4 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบลานกีฬา หมู่ที่ 
9 

เพื่อสร้างความปลอดภัย
และส่งเสรมิการออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างรั้วรอบลานกีฬา 
หมู่ที่ 9 

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

5 โครงการจดัตั้งศูนย์
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-หมู่ที ่9 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดตั้งศูนย์กีฬา
ประจ า จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  156  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

7 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายในชุมชน 
(แอโรบิค) หมู่ที่ 1-9 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ส่งเสริมการออกก าลัง
กายในชุมชน (แอโรบิค) 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 2  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

- - - - 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในหมู่บ้านได้มี
การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

9 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในหมู่บ้านได้มี
การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

10 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา หมู่ที่ 3  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

- 400,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

11 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายสนาม  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

สนับสนุนเครื่องออก
ก าลังกายสนาม 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในหมู่บ้านได้มี
การออกก าลังกาย 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

12 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ก่อสร้างสนามกีฬา
ฟุตบอลแบบปูหญ้า 
ขนาด 73 x 120 ม. 

1,600,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  157  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม
เยาวชนในด้านการ
กีฬา (To Be 
Number One) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มี
การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การเข้าร่วมกิจกรรม To 
Be Number One 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
กองการศึกษาฯ 

รวม 13 โครงการ - - 2,355,000 1,155,000 1,055,000 1,855,000 1,055,000 - - - 
    6 6 6 9 6    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  158  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส ์ 

เพื่อรณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคเอดส์
ในพื้นที่ต าบลบ่อหิน 

จัดท าโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส์ในพื้นที่ต าบล
บ่อหิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

การด าเนินการป้องกันและ
รณรงค์ผู้ป่วยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการควบคมุโรคไร้
เชื้อ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับ
ประชาชนในต าบล 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเขตต าบลบ่อหิน ในการ
ควบคุมป้องกันโรคไร้เช้ือ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมพาหะน าโรค 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับ
ประชาชนต าบลบ่อหิน 

จัดอบรมการป้องกันและ
ควบคุมพาหะน าโรคของต าบล
บ่อหิน เป้าหมาย 400 
ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการอบรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้กับ
ประชาชนต าบลบ่อหิน 

จัดอบรมการป้องกัน
ไข้เลือดออกต าบลบ่อหิน 
เป้าหมาย 400 ครัวเรือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

5 โครงการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูก 

เพื่อส่งเสริมประชาชน
ต าบลบ่อหินไดต้รวจคดั
กรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยตนเอง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการควบคุมป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูก เป้าหมาย 200 
ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

6 โครงการสุขภาพพึง
ประสงค์ในผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุต าบลบ่อหิน 

จัดอบรมให้ความรู้แกผู่้สูงอายุ
ในการเสริมสร้างสุขภาพที่พึง
ประสงค ์เป้าหมาย 400 
ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ผู้สูงอายุในต าบลมสีุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  159  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้าน 
(อผส.)  

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

จัดท าโครงการอาสาสมัครผูดู้แล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.)  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้ผู้สูงอายุในต าบลบ่อ
หินไดร้ับการดแูลอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

8 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับ
ประชาชน อบต.บ่อหิน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการส่งเสริมสุขภาพอนามยัแม่
และเด็กเป้าหมาย 100 ครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

9 โครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับเด็กใน
ต าบลบ่อหิน 

อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องเกี่ยวกับโภชนาการของเด็ก
เป้าหมาย 50 ครัวเรือน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

10 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับเด็กใน
ต าบลบ่อหิน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย เป้าหมาย 50 ครัวเรือน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

11 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดในต าบลบ่อหิน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เป้าหมาย 200 ครัวเรือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้การป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดของต าบล
บ่อหินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

12 โครงการอบรม
ป้องกันโรคมือเท้า
ปากในเด็ก 

เพื่อป้องกันโรคมือเท้า
ปากในเด็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ่อ
หิน 

จัดอบรมการป้องกันโรคมือเท้า
ปากในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบ่อหิน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ่อ
หินมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  160  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการปฏิบัติน้ ามัน
ทอดซ้ า ลด ปลอดโรค 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายของน้ ามันทอดซ้ า 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนผู้ประกอบอาหาร 
กลุ่มแม่ค้า และ อสม. 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความปลอดภยัจากโรค
ที่เกิดจากน้ ามันทอดซ้ า 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

14 โครงการเยี่ยมบ้านและ
ตรวจสุขภาพผูสู้งอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยตดิเตียง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผูป้่วยติดเตียงในต าบลบ่อ
หิน 

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยตดิเตียงในต าบลบ่อ
หินร่วมกับ อสม. เจ้าหน้าที่ 
รพ.สิเกา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยตดิเตียงในต าบลบ่อหินได้รบั
ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

15 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 
แบบบูรณาการในพื้นที่
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อบริการเยี่ยมบ้านและดูแล 
กลุ่มผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในพ้ืนท่ีต าบล
บ่อหิน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมในพ้ืนท่ี
ต าบลบ่อหิน จ านวน 50 
คน  

- 7,000 7,000 7,000 7,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ประสบปัญหาทางสังคมในพ้ืนท่ี
ต าบลมสีุขภาพจติดี สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ 
ได้รับการช่วยเหลือ ท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ มีขวัญ
ก าลังใจ 

ส านักงานปลัด 
อบต. บ่อหิน 

16 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราชประสงค์ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้า
รับการอบรม จ านวน 70 
คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีความรู้ในการช่วยเหลอื 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือคนใน
หมู่บ้านได้ทันท่วงท ี

กม./อสม.ม.1 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  161  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการ
รับบริการตรวจสุขภาพ 
วินิจฉัย รักษาโรคตามอาการ 
การให้พยาบาล บริการด้าน
ทันตกรรมและไดร้ับการใหสุ้ข
ศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับการดูแลสุขภาพ
แบบเชิงรุก มีสุขภาพดีขึ้น 
ประชาชนและ อสม. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขในการดูแลตนเอง
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.1 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

18 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ในโรงเรียนและชุมชนให้มี
ความสะอาดและปลอดภัย 
นักเรียนและชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาล
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีน
และชุมชนให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัย นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.1 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

19 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การช่วยเหลือ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้านได้ทันท่วงท ี

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

กม./อสม.ม.2 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  162  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมท่ีดี
ในโรงเรียนและชุมชนให้มี
ความสะอาดและปลอดภัย 
นักเรียนและชุมชน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาล
และสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีน
และชุมชนให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัย นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.2 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

21 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการ
รับบริการตรวจสุขภาพ 
วินิจฉัย รักษาโรคตามอาการ 
การให้พยาบาล บริการด้าน
ทันตกรรมและไดร้ับการใหสุ้ข
ศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับการดูแลสุขภาพ
แบบเชิงรุกมีสุขภาพดีขึ้น 
ประชาชนและ อสม. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขในการดูแลตนเองและ
สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.2 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

22 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน
การช่วยเหลือ การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้านได้ทันท่วงท ี

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

กม./อสม.ม.3 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  163  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมท่ีดีใน
โรงเรียนและชุมชนให้มีความ
สะอาดและปลอดภยั นักเรียน
และชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลและ
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีน
และชุมชนให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัย นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.3 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

24 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการ
รับบริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย 
รักษาโรคตามอาการ การให้
พยาบาล บริการด้านทันตกรรม
และได้รับการให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับการดูแลสุขภาพ
แบบเชิงรุก มีสุขภาพดีขึ้น 
ประชาชนและ อสม. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขในการดูแลตนเอง
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.3 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

25 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

กม./อสม.ม.4 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  164  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์ หญิง
ให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 3 ปี ได้รับบริการที่
เหมาะสมและได้รบัความรูด้้าน
อาหารและโภชนาการ แม่มภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยทีด่ ี
เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเ้ต็มศักยภาพ 

ให้บริการดูแลอนามัย
แม่และเด็ก สนับสนุน
อาหารเสริมและยาที่
จ าเป็นส าหรับแม่และ
เด็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรและ
เด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี 
ได้รับบริการทีเ่หมาะสมและไดร้ับ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ 

กม./อสม.ม.4 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

27 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ To Be 
Number One 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
4 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชน
ให้จัดกิจกรรมสร้างสรรคโ์ดยการ
สนับสนุนของสังคม เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่
ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่
ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

กม./อสม.ม.4 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

28 โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านใน
ราชประสงค์ หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

กม./อสม.ม.5 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  165  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์ หญิง
ให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 3 ปี ได้รับบริการที่
เหมาะสมและได้รบัความรูด้้าน
อาหารและโภชนาการ แม่มภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยทีด่ ี
เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเ้ต็มศักยภาพ 

ให้บริการดูแลอนามัย
แม่และเด็ก สนับสนุน
อาหารเสริมและยาที่
จ าเป็นส าหรับแม่และ
เด็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร
และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 
3 ปี ได้รับบริการที่เหมาะสม
และได้รับความรูด้้านอาหาร
และโภชนาการ แม่มภีาวะ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยที่
ดี เด็กเกดิรอดมีการเจริญเติบโต
และพัฒนาการไดเ้ต็มศักยภาพ 

กม./อสม.ม.5 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

30 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด To Be 
Number One ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชน
ให้จัดกิจกรรมสร้างสรรคโ์ดยการ
สนับสนุนของสังคม เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่
ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
จ านวน 100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้
จัดกิจกรรมสร้างสรรคโ์ดยการ
สนับสนุนของสังคม เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่
ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป 

กม./อสม.ม.5 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

31 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้านได้
ทันท่วงที 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

กม./อสม.ม.6 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  166  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมท่ีดีใน
โรงเรียนและชุมชนให้มีความ
สะอาดและปลอดภยั 
เพื่อให้นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีน
และชุมชนให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัย นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.6 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

33 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการ
รับบริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย 
รักษาโรคตามอาการ การให้
พยาบาล บริการด้านทันตกรรม
และได้รับการให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน 

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับการดูแลสุขภาพ
แบบเชิงรุก มีสุขภาพดีขึ้น 
ประชาชนและ อสม. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขในการดูแลตนเอง
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.6 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

34 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

กม./อสม.ม.7 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  167  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก หมู่ที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมคีรรภ์ หญิงให้
นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิดจนถงึ
อายุ 3 ปี ได้รับบริการที่เหมาะสมและ
ได้รับความรูด้้านอาหารและ
โภชนาการ แมม่ีภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยทีด่ี เด็กเกดิรอดมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ 

ให้บริการดูแลอนามัย
แม่และเด็ก สนับสนุน
อาหารเสริมและยาที่
จ าเป็นส าหรับแม่และ
เด็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรและ
เด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี 
ได้รับบริการทีเ่หมาะสมและไดร้ับ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 
แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ 

กม./อสม.ม.7 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

36 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Number 
One ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุน
ของสังคม และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิในกลุ่มประชาชนและ
เยาวชนท่ัวไป 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน อบรมให้
ความรู ้จ านวน 100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของสังคม เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในกลุ่มประชาชน
และเยาวชนท่ัวไป 

กม./อสม.ม.7 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

37 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้านได้ทันท่วงท ี

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน 

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการช่วยเหลอื 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือคนใน
หมู่บ้านได้ทันท่วงท ี

กม./อสม.ม.8 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  168  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการรับ
บริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย รักษา
โรคตามอาการ การให้พยาบาล 
บริการดา้นทันตกรรมและได้รับการ
ให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน 

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับการดูแลสุขภาพแบบ
เชิงรุก มีสุขภาพดีขึ้น ประชาชนและ 
อสม. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ด้านสาธารณสุขในการดูแลตนเอง
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.8 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

39 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและ
ชุมชนให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัย นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน าความรูท้ี่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและชุมชน
ให้มีความสะอาดและปลอดภัย 
นักเรียนและชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลและสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.8 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

40 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและ
ชุมชนให้มีความสะอาดและ
ปลอดภัย นักเรียนและชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลและสามารถน าความรูท้ี่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรยีนและชุมชน
ให้มีความสะอาดและปลอดภัย 
นักเรียนและชุมชน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขาภิบาลและสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.9 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  169  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงการ
รับบริการตรวจสุขภาพ วินิจฉัย 
รักษาโรคตามอาการ การให้
พยาบาล บริการด้านทันตกรรม
และได้รับการให้สุขศึกษา 

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 100 คน  

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับการดูแลสุขภาพ
แบบเชิงรุก มีสุขภาพดีขึ้น 
ประชาชนและ อสม. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
สาธารณสุขในการดูแลตนเอง
และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กม./อสม.ม.9 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

42 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในราช
ประสงค์ หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

อบรม จ านวน 1 ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 
จ านวน 70 คน 

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
ได้ทันท่วงท ี

กม./อสม.ม.9 
ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

43 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มผีู้ป่วย
ตายด้วยโรคไข้เลือดออก ก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน
และชุมชน มัสยดิ 

จัดหาน้ ายาและ
เคมีภณัฑ์ เวชภณัฑ์
ต่างๆ น้ ามันผสมน้ ายา
ก าจัดยุงลาย สารเคมี
ทรายอะเบท ฯลฯ 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 
100 ไม่มี
ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดอ
อก 

ลดอัตราป่วยและไม่มผีู้ป่วยตาย
ด้วยโรคไข้เลือดออก ก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน 
วัด มัสยดิและชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

44 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 9 หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  170  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
        5.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อด าเนินการฉดีวัคซีนป้องกัน
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายในต าบลบ่อหิน 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 
จ านวน 501 ตัว ๆ ละ 
30 บาท 

16,000 45,000 50,000 55,000 60,000 ร้อยละ 
100 

สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสุนัขและแมวใน
เขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

ส ารวจปลีะ 2 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 ภายในเดือน
มีนาคม ครั้งที่ 2 ภายใน
เดือนสิงหาคม ค่า
ส ารวจตัวละ 3 บาทต่อ
ครั้งของการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียน 

4,000 10,000 12,000 13,000 14,000 ร้อยละ 
100 

สุนัขและแมวมีการขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้อง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

46 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกดิ
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นในชุมชน 

จัดซื้อฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนรู้จักป้องกัน
ควบคุมไม่ใหเ้กิดการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นในชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 46 โครงการ - - 487,600 644,600 651,600 657,600 663,600 - - - 
    42 46 46 46 46    

 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  171  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาลส าคัญปีใหม ่

จัดโครงการส่งเสรมิและสนับสนุน
การรณรงค์ป้องกันการลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาลส าคัญสงกรานต ์

จัดโครงการส่งเสรมิและสนับสนุน
การรณรงค์ป้องกันการลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน 

สนับสนุนการปฏิบตัิงานของ อปพร.  
อบต.บ่อหิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการฝึกอบรมด้าน
ความมั่นคง 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน 

จัดอบรมด้านความมั่นคง เป้าหมาย 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

5 โครงการก่อสร้างลูก
ระนาดชะลอความเร็ว
ในเขตชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างลูกระนาด/สันชะลอ
ความเร็วบริเวณเขตชุมชนในต าบล
บ่อหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีการปรับพืน้ท่ี
รองรับการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงต่างๆ 
ภายในต าบลบ่อหิน 

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบบริเวณทาง
แยกทางโค้ง 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยก
ภายในต าบลบ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุ
ลดลงร้อย
ละ 60 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  172  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้ง
เครื่องหมายบังคับ
จราจร หมู่ที่ 1-9 

เพื่อลดอุบัตเิหตุและประชาชน
ต าบลบ่อหินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ติดตั้งเครื่องหมายบังคับ
จราจร จ านวน 9 หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

อุบัติเหตลุดลงและ
ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ความสะดวก ปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการรณรงค์การ
สวมหมวกนริภัย 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ่อ
หินมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์
การสวมหมวกนิรภัยป้องกัน
อุบัติเหต ุ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุ
ลดลงร้อย
ละ 60 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ่อหินมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งกระจก
โค้งมน 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลบ่อ
หินมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งป้ายกระจกโค้งมน
บริเวณจุดเสี่ยง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุ
ลดลงร้อย
ละ 60 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
บ่อหินมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมป้อมยาม
และบรเิวณพื้นที่รอบ
ป้อมยาม หมู่ที ่6 

เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ี หมู่ที ่6 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมป้อมยาม
และพื้นที่รอบป้อมยามโดย
ถมดินลูกรังเทคอนกรีต
พร้อมเรียงหินใหญ ่

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่6 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างป้อม
ยาม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีหมู่ที ่5 

ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที ่5 
จ านวน 1 หลัง 

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่5 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างป้อม
ยาม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีหมู่ที ่9 

ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที ่9 
จ านวน 1 หลัง 

- - - 150,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  173  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างป้อม
ยาม หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ีหมู่ที ่3 

ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที ่
3 จ านวน 1 หลัง 

- - - - 150,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV สายหลังอ าเภอ-
ไร่ออก หมู่ที่ 1 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงกล้อง 
CCTV หมู่ที่ 1 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

ปรับปรุงกล้อง CCTV 
ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- 12,000  - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV สายสิเกา-ไสต้น
วา หมู่ที่ 2 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงกล้อง 
CCTV หมู่ที่ 2 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

ปรับปรุงกล้อง CCTV 
ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- 90,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV สายดุหุน-โต๊ะบัน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน  

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV สายสิเกา-ควน
กุน หมู่ที่ 4 

เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  174  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงกล้อง 
CCTV หมู่ที่ 4 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชน  

ปรับปรุงกล้อง CCTV 
ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- - - - 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

21 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV สายไร่ออก-
ช่องลม หมู่ที่ 5 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV สายสิเกา-ไส
ต้นวา หมู่ท่ี 6 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

23 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV สายบ้านใหม-่
ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV สายกลางบ้าน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

25 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV สายสิเกา-ไส
ต้นวา หมู่ท่ี 9 

เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV ใน
บริเวณจุดเสี่ยง จ านวน 
8 จุด 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

รวม 25 โครงการ - - 410,000 612,000 5,060,000 560,000 590,000 - - - 
    9 12 19 10 11    

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  175  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
       6.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาและ
จัดเก็บภาษเีป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ อบต.สญัจร พบ
ประชาชนจ านวน 9 หมู่บ้าน 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาต าบลและ
การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการส่งเสริมการ
จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มี
ส่วนร่วมในการคิด การ
ตัดสินใจ โดยผ่านเวที
ประชาคม 

จัดเวทีประชาคมต าบล/
หมู่บ้านจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในด้านต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลได้มสี่วน
ร่วมในการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ โดยผ่านเวที
ประชาคม 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนต าบล
บ่อหิน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต าบลบ่อหิน 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
กลุ่มสภาองค์กรชุมชนต าบล
บ่อหิน เพื่อไปด าเนินการตาม
ภารกิจหน้าท่ี 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีการรวมกลุม่ใน
การ่วมกันแก้ไขปญัหา 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

เพื่อส่งเสริมการออมของ
ประชาชนต าบลบ่อหินโดยรัฐ
สนับสนุน 1 ส่วน ท้องถิ่น 1 
ส่วนและประชาชน 1 ส่วน 

สมทบงบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
บ่อหิน เพื่อไปด าเนินการตาม
ภารกิจของกองทุน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีการออมโดย
รัฐบาล 1 ส่วน ท้องถิ่น 1 
ส่วนและประชาชน 1 ส่วน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

5 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่1 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม.  

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่1 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  176  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค ์
หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่2 
มีสถานท่ีส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บอุปกรณต์่างๆ 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม.  

- - - - 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่2 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที ่
3 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่3 
มีสถานท่ีส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บอุปกรณต์่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  
6 x 12 ม.  

- - - - 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่3 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์พร้อม
โรงอาหาร หมู่ที ่3 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่3 
มีสถานท่ีส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บอุปกรณต์่างๆ 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 
8 x 12 ม. พร้อมโรงอาหาร 
ขนาดกว้าง 6 X 12 ม. 

- - 700,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่3 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

9 โครงการต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค ์
หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่4 
มีสถานท่ีส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บอุปกรณต์่างๆ 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค ์ - - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่4 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านไร่ออก หมู่ที ่5 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่5 
มีสถานท่ีส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน
และเก็บอุปกรณต์่างๆ 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม.  

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่5 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  177  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่6 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 4 ม. 
และต่อเติมห้องน้ า กว้าง 
2.5 ม. ยาว 5 ม.   

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่6 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

12 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่7 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม.  

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่7 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

13 โครงการต่อเติม/
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่8 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 6 ม.  

- - - - 300,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่8 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่8 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 

ซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์ กว้าง 6 ม. 
ยาว 11 ม. 

- - 500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่8 มีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการจดักิจกรรม
ของชุมชนและเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ 

กองช่าง 

15 โครงการจดัเก็บและ
บันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อปท. 

เพื่อจัดเก็บข้อมลูในเขต อบต.
เพื่อใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมลู
พื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อปท. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีข้อมูลที่สามารถใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างครบถ้วน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  178  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการติดตั้งรางน้ า
ท่าเรือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่8 
มีท่าเรือท่ีใช้ส าหรบัการ
ท าประมง 

ติดตั้งรางน้ า ยาว 20 ม.  - - 300,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนหมู่ที ่8 มี
ท่าเรือที่ใช้ส าหรับการ
ท าประมง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างที่ท า
การองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้มีสถานท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 
1 หลัง พร้อมเสาธงและ
รั้ว  

- - - 5,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนท่ีมารับ
บริการได้รับความพึง
พอใจในการมารับ
บริการ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

18 โครงการส ารวจแนวเขต
ที่สาธารณะ 

เพื่อรักษาและป้องกันการ
บุกรุกท่ีสาธารณะที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน 

ท าการรังวัด ส ารวจแนว
เขตที่สาธารณะต าบลบ่อ
หิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

19 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

เพือ่น าข้อมูลจากแผน
ชุมชนมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดให้มีการประชุม
ประชาคมต าบลบ่อหิน 
เพื่อจัดท าแผนชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้มีข้อมูลส าหรับใช้
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

20 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณรอบที่ท าการ 
อบต. ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่
ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

21 โครงการจดัท า/
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า
หรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  179  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น อบต.
บ่อหิน 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
มีความรูเ้รื่องจรรยาบรรณ หลัก
ธรรมาภิบาล และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มมากขึ้น 
ส่งเสริมให้น าความรู้เรื่อง
จรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
จ านวน 50 คน จัด
อบรมให้ความรู้ จ านวน 
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างมีความรู้เรื่อง
จรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดีเพิ่มมากขึ้น น าความรู้เรื่อง
จรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

23 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิต
พอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคดิ 
วิธีการด าเนินการด้าน 
การเกษตรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และภมูิสังคม 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคดิ 
วิธีการด าเนินการด้าน 
การเกษตรให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และภมูิสังคม 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  180  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการจดัท าป้าย
หมู่บ้าน  

เพื่อบอกเส้นทางการ
เดินทางและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพ้ืนท่ีต าบลบ่อหิน 

จัดท าป้ายหมูบ่้าน
ภายในต าบลบ่อหิน 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

- 100,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถบอกถึงเส้นทางการ
เดินทางและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพ้ืนท่ีต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

25 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับจดั
กิจกรรมต่างๆ ของต าบล 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด 
20.00 x 23.00 ม. 

- - - 1,500,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีสถานท่ีในการส าหรับ
กิจกรรมของต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 25 โครงการ - - 
695,000 795,000 3,015,000 8,115,000 1,515,000 

- - - 
10 11 16 16 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  181  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
กฎหมายและระเบยีบ
วินัยจราจร จัดท า
ใบอนุญาตขับข่ี 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลได้รับความรู้ใน
ด้านกฎหมายและ
ระเบียบวินยัจราจร 

จัดฝึกอบรมกฎหมายและ
ระเบียบวินยัจราจรให้กับ
ประชาชน จ านวน 1 รุ่น 
เป้าหมาย 40 คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลไดร้ับ
ความรู้ในด้านกฎหมาย
และระเบียบวินัยจราจร 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

2 โครงการจดัซื้อ
รถดับเพลิง/
รถบรรทุกน้ า 

เพื่อส่งเสริมระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชน 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า/
รถดับเพลิง จ านวน 1 คัน 

- - 5,500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

การช่วยเหลือประชาชน
ต าบลบ่อหินไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

3 โครงการติดตั้งแท่น
ปืนฉีดน้ าประจ า
รถดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ ์

เพื่อให้มีเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัตดิ้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดซื้อแท่นปืนฉีดน้ า
ประจ ารถดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ ์

- 80,000 - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้ระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อส่งเสริมระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ให้แก่ประชาชน 

จัดโครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร. จ านวน 3 
รุ่น เป้าหมาย 40 คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ท าให้ระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

5 โครงการจดัซื้อโอ่ง
เก็บน้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

จัดซื้อโอ่งเก็บน้ าแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนต าบลบ่อ
หินท่ีประปาไปไม่ถึง 

- - 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน้ าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  182  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการน้ าดื่ม
หยอดเหรียญ 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ติดตั้งถังกรองน้ าส าหรับ
บริการประชาชนต าบล
บ่อหิน 

- - - - 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

7 โครงการจดัซื้อ
ถังบรรจุน้ า 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

จัดซื้อถังบรรจุน้ าขนาด 
2,000 ลิตร จ านวน 20 
ถัง   

- - 150,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 7 โครงการ - - 435,000 515,000 6,185,000 535,000 1,035,000 - - - 
    2 3 5 3 4    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  183  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
ซ่อมแซมรถของ 
อบต.บ่อหิน 

เพื่อให้รถขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินไดร้ับการซ่อมแซม 
บ ารุง ดูแลรักษาใหส้ามารถใช้งาน
ได้ปกต ิการซ่อมแซม บ ารุง รักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หินสามารถด าเนินการได้อย่าง
ทันท่วงที และสอดคล้องกับสภาพ
และคณุลักษณะของสิ่งของ 

ซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ า 
รถกระเช้า 
รถยนต์ของ 
อบต.บ่อหิน ทุก
คัน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รถยนต์
สามารถ
ใช้งานได้
ปกติ 

รถขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน ได้รับการซ่อมแซม บ ารุง 
ดูแลรักษาใหส้ามารถใช้งานได้
ปกติ โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินสามารถด าเนินการได้
อย่างทันท่วงที และสอดคล้องกับ
สภาพและคณุลักษณะของสิ่งของ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
กองช่าง 

2 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อ 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการ
ป้องกัน การควบคุม การแพร่และ
การระงับการระบาดของโรค หรือ
สร้างภมูิคุ้มกันโรคให้กับผู้ทีม่ีภาวะ
เสี่ยง ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกดิ
การปฏิบัติการตามนโยบายแนะ
แผนการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

ให้ความ
ช่วยเหลือด้าน
การป้องกันและ
ควบคุม
โรคตดิต่อ
ภายในต าบลบ่อ
หิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

อบต.บ่อหินไดด้ าเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการป้องกัน การ
ควบคุม การแพร่และการระงับ
การระบาดของโรค หรือสรา้ง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะ
เสี่ยง ได้ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การ
ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนให้เกิดการปฏิบตัิการตาม
นโยบายแนะแผนการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  184  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
ความปลอดภัย
ให้กับผู้บริหาร 
หัวหน้าหน่วยงาน
และบุคลากรของ 
อบต.บ่อหิน 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ.2554 และแผนการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

จัดอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหารและบุคลากร
ของ อบต.บ่อหิน 
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 
56 คน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

การด าเนินงานด้านการจดัการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ.2554 และ
แผนการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

4 โครงการก่อสร้าง
ป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ์ 
บริเวณหน้าท่ีท า
การ อบต.บ่อหิน 

เพื่อเทิดพระเกยีรติและแสดงความ
จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ ์

ก่อสร้างป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ์ บริเวณ
หน้าท่ีท าการ อบต.บ่อ
หิน จ านวน 1 ป้าย 

100,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

เทิดพระเกยีรตแิละแสดงความ
จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ ์

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

5 โครงการจดัซื้อ
เครื่องขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ ์

เพื่อใช้ส าหรับจัดกจิกรรมต่างๆ ใหม้ี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง 
(Power amp) ขนาด 
150 วัตต์ พร้อมล าโพง 
สเปคเครื่องเสยีงมีขาตั้ง 
พร้อมแอมป์ 2 ตัว มี
ไมโครโฟน 2 ชุด 

- - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

การจัดกิจกรรมนอกและใน
สถานท่ีมีสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  185  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที ่

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการด ารงชีพ 

ให้การช่วยเหลือประชาชนท่ีไดร้ับ
ความเดือดร้อนท้ัง 3 ด้าน ดังนี ้
 1) ด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัต ิ
 2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 3) ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนท้ัง 3 ด้าน ดังนี ้
 1) ด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัต ิ
 2) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 3) ด้านการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

7 โครงการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของ 
อบต.บ่อหิน 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของต าบลให้ประชาชน
และบุคคลทัว่ไปไดร้ับรู ้

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ประชาสมัพันธ์ทุกรูปแบบที่เป็น
กิจการงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

อบต.สามารถเผยแพร่กิจกรรม
โครงการให้ประชาชนได้ทราบ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

8 โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างของ อบต.
บ่อหิน 

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและ
การศึกษาดูงานของผู้บรหิาร 
สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ 
อบต.บ่อหินและหรือบุคคลภายนอก
ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมฯ  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

บุคลากรของ อบต. มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 
 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  186  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ อ าเภอสเิกา 
จังหวัดตรัง  

เพื่อให้มีสถานท่ีกลางใน
การด าเนินงาน 
ประสานข้อมูลและ
ประสานการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน
ต่างๆ  

เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานและ
ประสานข้อมูลประชาชนผูไ้ด้รับความ
เดือดร้อนในเขตอ าเภอสิเกาได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการตดิต่อขอความ
ช่วยเหลือมากท่ีสุด ส่วนราชการตา่งๆ ทั้ง
ในและนอกพ้ืนท่ีไดร้ับความสะดวกในการ
ประสานข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการให้
ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

20,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีสถานท่ีกลางในการ
ด าเนินงาน ประสาน
ข้อมูลและประสาน
การปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่างๆ  

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

10 โครงการปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ต
ต าบล 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
อินเตอร์เนต็ต าบลและปรับปรุงความเร็ว
อินเตอร์เนต็รวมทั้งจัดท า/ปรับปรงุเว็บ
ไซด์ อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

11 โครงการก่อสร้างที่
อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-หมู่ที ่9 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 3 x 3 ม. 
จ านวน 9 หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

12 โครงการก่อสร้างที่ติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในต าบลบ่อหิน 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

ก่อสร้างป้ายประชาสมัพันธ์ตามจดุต่างๆ 
ในต าบลบ่อหิน จ านวน 3 จุด 

30,000 - 30,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  187  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ
เลือกตั้ง 

เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้ง
นายก อบต. และ ส.อบต.บ่อหิน
เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 
6 พ.ศ.2552 และ พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2554 

สามารถจัดการเลือกตั้งนายก 
อบต.และ ส.อบต.เป็นไปตาม
พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.
2552 และ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2554 

200,000 200,000 400,000 400,000 400,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 90 

การด าเนินการเลือกตั้งนายก 
อบต. และ ส.อบต.บ่อหินเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 
6 พ.ศ.2552 และ พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2554 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

14 โครงการ
ฝึกซ้อม
ดับเพลิง
และฝึกซ้อม
อพยพหนี
ไฟ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและ
เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ปฏิบัติงานเกดิ
ความคล่องตัวในการระงับเหตุ
อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

จัดอบรมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
อบต.บ่อหิน อปพร. และผู้สนใจ 
จ านวน 1 ครั้ง เป้าหมาย จ านวน 
60 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

เกิดความปลอดภยัในการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคุ้นเคยและ
เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้  

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

15 โครงการ
จัดท าระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิ
กส ์

เพื่อสามารถใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสร์ับ-ส่งหนังสือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน และลด
ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร 

จัดท าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใช้ในการรับ-
ส่งหนังสือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

สามารถใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสร์ับ-ส่งหนังสือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน และลด
ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 



แบบ ผ.02 

            แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง              [  188  ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

เพื่อให้มีสถานท่ีกลางในการ
ด าเนินงาน ประสานข้อมลู
และประสานการปฏิบตัิงาน
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานตา่งๆ  

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็น
เจ้าภาพในการ
ด าเนินงานและ
ประสานข้อมูล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

มีสถานท่ีกลางในการ
ด าเนินงาน ประสานข้อมลู
และประสานการปฏิบตัิงาน
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานตา่งๆ  

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 16 โครงการ - - 2,020,000 1,890,000 2,150,000 2,090,000 2,090,000 - - - 
    14 12 14 12 12    

 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 189 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายสะพาน
สายหลังอ าเภอ-ไร่ออก 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขยายสะพานกว้าง 8 ม. 
ยาว 20 ม.  

- - - 2,000,000 - ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 
60  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบพารา
แคปซีลสายหลังอ าเภอ-
ไร่ออก ตอนที่ 3 หมู่ที่ 1 
- หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
พาราแคปซลี กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,030 ม. รวม
สะพานยาว 15 ม.  

- - 9,982,000 - - ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 
80 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการเสรมิผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายสเิกา-ไมฝ้าด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

เสรมิผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,800 ม.  

- - - - 40,000,000 ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 
70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการเสรมิผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลติกคอ
นกรีตสายสเิกา-ไสต้นวา 
หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 
1,500 ม. ไหล่ทางข้างละ 
1.50 ม. หนา 0.05 ม. 

- - - 35,000,000 - ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 
80 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 190 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต
สายสเิกา-ไสต้นวา หมู่ท่ี 2-
หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างผิวจราจร กว้าง 6 
ม. ยาว 1,675 ม. หนา 
0.05 ม. ไหล่ทางข้างละ 
1.50 ม. จ านวน 1 ช่วง 

- - - - 9,700,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงขยายซ่อม
สร้างเสริมผิวถนนลาดยาง
แบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสายไสต้นวา-พรุ
จูด หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงขยายซ่อมสร้าง
เสรมิผิวถนนลาดยางแบบ
พาราแอสฟัสต์คอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง
ยาว 2,198 ม.  

- - - 9,600,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสายสเิกา-ไสต้นวา 
หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบ
พาราแอสฟัสต์คอนกรีต 
ถนนกว้าง 6 ม. ระยะทาง
ยาว 2,140 ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 1.50 ม. หนา 0.05 ม. 

- - 9,322,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการเสรมิผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย
เลี่ยงเมือง-ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต 
กว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 
1,000 ม. ไหล่ทางข้างละ 
1.50 ม. หนา 0.05 ม. 

- - - 5,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

- กองช่าง 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 191 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
ใหม-่ทุ่งโพธิ์ ตอน 2 
หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. 
เริ่มต้น กม.0+850 - 
1+350 

- - 2,500,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70  

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
พาราแคปซลีสายบา้น
ใหม-่ทุ่งโพธิ์ ตอนท่ี 3 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แบบพาราแคปซลี กว้าง 
6 ม. ยาว 970 ม. ช่วง 
กม. ท่ี 1+350-2+320  

- - 4,075,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการขยายสะพาน
ถนนสายทุ่งโพธิ์-นา
ตีน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขยายสะพานกว้าง 9 ม. 
ยาว 30 ม. 

- - - - 1,450,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 11 โครงการ - - - - 25,879,000 51,600,000 51,150,000    
      4 4 3    

 
 
 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 192 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะแหล่ง
ท่องเที่ยวหาดหัว
หิน หมู่ที่ 6 

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน 
- เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
เสาไฟฟ้าแรงสูง 20 ม. 
วงแหวน 8 ดวงโคม 
ขนาด 400 W เสา
ไฟฟ้าสูง 9 ม. พร้อม
อุปกรณ ์

- - - 14,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 60 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ่อหิน 
- ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้ง
ปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างภายในต าบล
บ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งโคมไฟถนน 
พร้อมอุปกรณค์รบชุด
ภายในต าบลบ่อหิน 

- - 11,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - - - 11,000,000 14,000,000 - - - - 
    - - 1 1 -    

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 193 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขาเจ็ดยอด 
หมู่ที ่4 

เพื่อพัฒนาบริเวณ
เขาเจ็ดยอดให้
เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

ปรับปรุง/พัฒนาบริเวณเขาเจด็ยอด
เพื่อเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
จ านวน 1 จุด ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 
4 ห้อง ก่อสร้างศาลาที่พักร้อนบริเวณ
เขาเจ็ดยอด จ านวน 2 หลัง ปรับปรุง
ทางเดินภายในถ้ าเขาเจ็ดยอด 

- - - 1,800,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

ท าให้เขาเจ็ดยอดเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันคลื่น
บริเวณหาดคลอง
สน หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะของน้ า
ทะเลบริเวณ
ชายหาด 

ก่อสร้างก าแพงกันคลื่นหาดคลองสน 
ยาวประมาณ 1,000 ม. 

- - 20,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันการ
กัดเซาะของน้ าทะเล
ต าบลบ่อหินได ้

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันคลื่น
บริเวณหาดหัวหิน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันการ
กัดเซาะของน้ า
ทะเลบริเวณ
ชายหาด 

ก่อสร้างก าแพงกันคลื่นหาดหัวหินยาว
ประมาณ 2,600 ม.  

- - - 35,000,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันการ
กัดเซาะของน้ าทะเล
ต าบลบ่อหินได ้

กองช่าง 

4. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บรเิวณ
สถานท่ีท่องเที่ยว 
อบต.บ่อหิน 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณ
สถานท่ีท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดหัวหนิ 
หาดคลองสน หาดคลองต่อ เขาเจด็
ยอด 

- - - - 20,000,000 ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สถานท่ีท่องเที่ยว
ต าบลบ่อหินเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - - - 20,000,000 36,800,000 20,000,000 - - - 
      1 2 1    



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 194 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที ่6 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรยีนได้
มีสถานท่ีส าหรับเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
เรียน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 
หลัง 

- - - 2,500,000 - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

เด็กก่อนวัยเรยีนได้มี
สถานท่ีส าหรับเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยเรียน 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

2. โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที ่3 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรยีนได้
มีสถานท่ีส าหรับเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
เรียน 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
1 หลัง 

- - - 2,500,000 - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

เด็กก่อนวัยเรยีนได้มี
สถานท่ีส าหรับเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่
วัยเรียน 

กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

3. โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย
ผ่านการเล่น 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 
ด้าน ผ่านการเล่น 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ไม่น้อยกว่า 100 ตาราง
วา 

- - - - 1,000,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 
4 ด้าน ผ่านการเล่น 

- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

รวม 3 โครงการ   - - - 5,000,000 1,000,000    
      - 2 1    

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 195 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล ลู่ ลาน
กรีฑา วัสดสุังเคราะห์
โรงเรียนสิเกาประชา
ผดุงวิทย ์

เพื่อปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน
และส่งเสรมิให้
ประชาชนในหมู่บ้านได้
มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ                   

ปรับปรุงสนามฟุตบอล
จ านวน 1 แห่ง 

- - 35,000,000 - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ปรับปรุงสนามฟุตบอลให้
ได้มาตรฐานและส่งเสริม
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ                   

- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

2. โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาสนามฟุตซอ
ลแบบปูยาง หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ระดับพื้นท่ีโดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลานกีฬาสนาม
ฟุตซอล กว้าง 24 ม. 
ยาว 44 ม.  

- - - 3,336,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในระดับ
พื้นที่โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 

รวม 2 โครงการ   - - 35,000,000 3,336,000 -    
      1 1     
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 196 -] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  CCTV แหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลบ่อหิน 

เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ให้แก่ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิภายใน
แหล่งท่องเที่ยวของต าบล
บ่อหิน 

- - - 4,414,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม 1 โครงการ   - - - 4,414,000 -    
    - - - 1 -    

 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 197 -] 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง ปีละ 2 เครื่อง 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองช่าง 

2. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ ว ขนาด 1.5 แรงม้า 

130,000 130,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

3. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 3 นิ ว ขนาด 1.5 แรงม้า 

78,000 78,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

4. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 3 นิ ว ขนาด 1 แรงม้า 

65,000 65,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

5. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ ว ขนาด 2 แรงม้า 

240,000 240,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

6. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ชุดใบพัดเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า (ซัมเมอรส์) 
จ้านวน 19 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 กองช่าง 

7. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้าชนิดหอยโขง่ 2 แรงม้า 
220 โวล พร้อมอุปกรณ ์

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 กองช่าง 

8. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า (ซัมเมอรส์) 
ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ ์

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 กองช่าง 

9. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

จัดซื อตู้ควบคมุเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 1.5 แรงม้า พรอ้มอุปกรณ ์

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 กองช่าง 

10. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  เพื่อให้มีครุภณัฑ์ก่อสร้าง
เพียงพอต่อการใช้งาน 

หอถังสูง 20 เมตร ความจุ 20 ลบ.ม. ปีละ 2 
ถัง 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 กองช่าง 

11. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 2 แรงม้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

12. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 1.5 แรงม้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 198 -] 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้ควบคุมระบบประปาหอถัง - 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

14. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ถังกรองน ้าบ่อบาดาล ขนาด 1.15 x 1.20 
เมตร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

15. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 
เฟส 1.5 KW พร้อมอุปกรณ ์

- - 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

16. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้าแบบหอยโขง่ ขนาด 3 
แรงม้า  

- 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

17. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้ 2 ชั นควบคุมเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ ์

- 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

18. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้ 2 ชั นควบคุมเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 1.5 แรงม้า พรอ้มอุปกรณ ์

- 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

19. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ชุดใบพัดเครื่องสูบน ้าชนิดจมน ้า (ซัมเมอรส์) 
จ้านวน 10 ใบพัด ขนาด 1.5 แรงม้า 

- 26,000 26,000 26,000 26,000 กองช่าง 

20. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ไดโว่ 2 นิ ว ขนาด 2 แรงม้า  - - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

21. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ไดโว่ 1.5 นิ ว ขนาด 1.5 แรงม้า  - - 15,000 15,000 15,000 กองช่าง 

22. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลน SAER   50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

23. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

มาตรวดัน ้า (มาตรประธาน) Ø 2 นิ ว ปีละ 7 
อัน 

- - 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

24. การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีครุภณัฑ์การเกษตร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ถังกรองน ้าเหล็ก - - 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 199 -] 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25. รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
เพียงพอต่อการใช้งาน 

รถบรรทุกน ้าดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ถังเหลี่ยม 

- - 5,500,000 - - ส้านักงานปลัด 

26. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีครุภณัฑ์ก่อสร้าง
เพียงพอต่อการใช้งาน 

สว่านเจาะแผ่นเหล็ก จ้านวน 1 อัน - - - 30,000 - กองช่าง 

27. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้คอนซูมเมอร์กันดดูพร้อมอุปกรณ์ ปีละ 1 ตู ้ - - 3,000 3,000 3,000 กองช่าง 

28. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

โคมไฟถนนชนิดอลูมิเนียม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

29. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

ล้าโพงพร้อมท้ายฮอร์น 250,000 - 250,000 - 250,000 กองช่าง 

30. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑส์้านักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์) 

- - 1,000 1,000 1,000 กองช่าง 

31. การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑส์้านักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์) 

- - 1,000 1,000 1,000 กองการศึกษาฯ 

32. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑส์้านักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์) 

- - 1,000 1,000 1,000 ส้านักงานปลัด 
กองคลัง 

33. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 
นิ ว) ปีละ 1 เครื่อง (เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์) 

- - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 200 -] 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั น 
(เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์) 

- - 22,000 - 22,000 กองคลัง 

35. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส้าหรับ
กระดาษขนาด A3 (เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 

- - 6,300 - - กองคลัง 

36. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด้าชนิด Network แบบท่ี
1 (28 หน้า/นาที) (เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 

- - 8,900 - - กองคลัง 

37. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 ปีละ 
1 เครื่อง (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ ว) ใช้
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

- - 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

38. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) ใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะพื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

- - 30,000 30,000 - ส้านักงานปลัด 

39. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวด้าชนิด Network แบบท่ี
1 (28 หน้า/นาที) (เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์) 

- - 15,000 - - ส้านักงานปลัด 

40. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
เพียงพอต่อการใช้งาน 

รถนั่งส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่้า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไมต่่้ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ ลแคบ จ้านวน 1 คัน 

- 957,000 - - - ส้านักงานปลัด 

41. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ส้านักงานเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

เก้าอี ส้านักงาน ขนาด กว้าง 57 ซม. ยาว 58 ซม. สูง 102 
ซม. 

- - 8,000 4,000 4,000 กองคลัง 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 201 -] 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑส์้านักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เก้าอี ส้านักงาน ขนาด กว้าง 57 ซม. ยาว 58 
ซม. สูง 102 ซม. 

- - - 4,000 4,000 ส้านักงานปลัด 

43. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑส์้านักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 

- - 63,000 63,000 63,000 ส้านักงานปลัด 

44. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพรเ่พียงพอต่อการ
ใช้งาน 

กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล ความละเอียด 20 
ล้านพิกเซล (คุณสมบัตติามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

- 15,300 19,300 - 20,000 ส้านักงานปลัด 

45. บริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องขยายเสียง (Power amp) ขนาด 150 
วัตต์ พร้อมลา้โพง สเปคเครื่องเสียงมีขาตั ง 
พร้อมแอมป์ 2 ตัว มีไมโครโฟน 2 ชุด 

- - 30,000 30,000 - ส้านักงานปลัด 

46. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์ก่อสร้าง
เพียงพอต่อการใช้งาน 

หอถังสูง 12 เมตร ความจุ 12 ลบ.ม. - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง 

47. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพรเ่พียงพอต่อการ
ใช้งาน 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส้าหรับติดตั งภายนอกอาคาร 
ส้าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 

- - - 1,400,000 - กองช่าง 

48. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพรเ่พียงพอต่อการ
ใช้งาน 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch)  

- - - 240,000 - กองช่าง 

49. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพรเ่พียงพอต่อการ
ใช้งาน 

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder) แบบ 32 ช่อง 

- - - 250,000 - กองช่าง 

50. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

เครื่องส้ารองไฟขนาด 1 kVa - - - 32,000 - กองช่าง 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง            [- 202 -] 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA - - - 32,000 - กองช่าง 

52. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ตู้ส้าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) 

- - - 18,000 - กองช่าง 

53. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพรเ่พียงพอต่อการใช้
งาน 

โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) ขนาด 40 
นิ ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 
x 1080 พิกเซล 

- - - 13,100 - กองช่าง 

54. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องควบคุมเสียงตามสายชนิดไร้
สาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

55. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องเพาเวอรม์ิค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

56. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

เครื่องเล่น DVD , VCD , CD , MP3 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

57. เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุเพียงพอต่อการใช้งาน 

ชุดรับสญัญาณลูกข่าย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

58. รักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑส์้านักงาน
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ถังน ้า 2,000 ลิตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส้านักงานปลัด 

รวม 2,013,000 3,221,300 10,183,500 6,377,100 4,594,000  
 17 26 48 50 43  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
  
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
    3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
    3.5 กลยุทธ์ (5)  
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
    3.8 แผนงาน (5)  
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  20  
    1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ (3)  
         1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน   
         1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   

          1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
          1.1.4 ลักษณะของดิน   
          1.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า   
     1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร (2)  
          1.2.1 เขตการปกครอง   
          1.2.2 การเลือกตั้ง   
          1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
          1.2.4 ชว่งอายุและจ านวนประชากร   
     1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม (2)  
          1.3.1 การศึกษา   
          1.3.2 สาธารณสุข   
          1.3.3 อาชญากรรม   
          1.3.4 ยาเสพติด   
          1.3.5 การสังคมสงเคราะห์   
     1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน (2)  
          1.4.1 การคมนาคมขนส่ง   
          1.4.2 การไฟฟ้า   
          1.4.3 การประปา   
          1.4.4 โทรศัพท์   
          1.4.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์   
     1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ (2)  
          1.5.1 การเกษตร   
          1.5.2 การประมง   
          1.5.3 การปศุสัตว์   
          1.5.4 การบริการ   
          1.5.5 การท่องเที่ยว   
          1.5.6 อุตสาหกรรม   
          1.5.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
          1.5.8 แรงงาน   
     1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (2)  
          1.6.1 การนับถือศาสนา   
          1.6.2 ประเพณีและงานประจ าปี   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ) 

         1.6.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน   
         1.6.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก   
    1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (2)  
         1.7.1 น้ า   
         1.7.2 ป่าไม้   
         1.7.3 ภูเขา              
         1.7.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   

     1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

     1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ประกอบด้วย 
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร ความเชื่อมโยงของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 2) การวิเคราะห์การใช้งานผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ต่อการพัฒนา 

(3)  

 3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3)  

 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
   3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว  
    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม  
    4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม  
    6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

60 
(10) 

 

3. ยุทธศาสตร์  
    3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนสู่ระดับฐานราก  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

(10)  

 



[  207  ] 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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3. ยุทธศาสตร์  
   3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(ต่อ) 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น  
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

  

    3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด 
(ด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคง
และยั่งยืน 
    2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับ
ชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืนในอนาคต 
    4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบบูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(10)  

    3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
   “บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น าสู่
ต าบลจัดการตนเอง” 

(5)  

    3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
  1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและ
เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้ง
วางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

(5)  
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3. ยุทธศาสตร์  
        3.5 กลยุทธ์ (ต่อ) 

  2. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง 
  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการ
จ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  4. ด าเนินการโครงการเพ่ือให้บริการประชาชนและ
รับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง 
  5. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์
สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  6. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ 
หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน
เขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้ง
และอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 
  8. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า 
ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
จิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  9. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  10. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณี
วัฒนธรรม  
  11. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใน
การขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ต าบล ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัย
และสนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
    3.5 กลยุทธ์ (ต่อ)     

  12. ป้องกันการบุกรุกท าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่า
แบบบูรณาการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  13. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบ
บูรณาการและเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  14. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
และเสริมสร้างอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มี
รายได้น้อย 
  15. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งต าบล 
  16. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วง
วัย แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  17. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
  18. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับ
ทุติยภ  มิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

  

    3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน 
  1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ระบบจราจรมีความ
ปลอดภัย มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ระบบ
โทรคมนาคมได้มาตรฐานและทันสมัย และระบบไฟฟ้าได้
มาตรฐาน 
  2. สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 
  3. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
    3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
(ต่อ) 

  4. จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ขยะได้รับการ
จัดการอย่างเป็นระบบและถูกวิธี 
  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ระบบการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 

  

    3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มี
ดังนี้ 
  • ต้องมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  • ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
  • ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
  • ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก 
  • ความสอดคล้องที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ 
  • ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
  • ทรัพยากรมีจ ากัด 

(5)  

    3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

    3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60  
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)  

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5)  

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)  
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)  

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5)  

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
รวมคะแนน 100  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ 
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
    5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
  - เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  
  - ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

    5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

    5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

    5.4 โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ 
 (1) ความมั่นคง  
 (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม  
 (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

    5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
 (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
 (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
   5.5 เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(ต่อ) 

(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
  1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
  5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

    5.6 โครงการมี
ความ สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น 
 (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม 
 (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
วิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 

(5)  

    5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

    5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
    5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ 
  (1) ความประหยัด (Economy) 
  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
  (4) ความยุติธรรม(Equity) 
  (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

    5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  

    5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

    5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง 
 (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  
 (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
 (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้  
 (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
 (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
     4.3.1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2561 
     4.3.1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   สรุปสถานการณ์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  1. กลุ่มอาชีพน าความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
  2. กลุ่มอาชีพน าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และทุนมาด าเนินการ ท าให้สามารถเพ่ิมพูน
รายได ้
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  3. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
  4. สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

ด้านสังคม 
  1. ในเขตต าบลบ่อหินไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า 
  2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามีผลการศึกษาดีข้ึน มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  4. เด็ก เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สนใจการออกก าลังกายมากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ไม่พ่ึงพายาเสพติด 
  5. ปัญหาเรื่องยาเสพติดลดลง 
  6. คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือท าให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มี
สุขภาพร่างกาย และจิตใจดีขึ้น 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเพ่ือการคมนาคม ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 
  2. ช่วยอ านวยความสะดวกในความจ าเป็นพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 
  3. ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรผ่านไป-มาในเวลาค่ าคืนได้อย่างปลอดภัย 
  4. ลดปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่ทางการเกษตร 
  5. ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ าประปาใช้เพียงพอในการอุปโภคบริโภค 

ด้านแหล่งน้ า 
  1. ประชาชนได้ใช้น้ าที่สะอาดในการบริโภค/อุปโภค 
  2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้มีน้ าไว้ใช้ตลอดปีและสามารถเพ่ิมผลผลิต
ทางการ เกษตรได้มากยิ่งข้ึน 
  ด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในอ านาจหน้าที่และ 
สามารถบริหารงานไดบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมได้อย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  4. สามารถแก้ไขปัญหา/ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที 
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6. เสริมสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. ความเป็นระเบียบสวยงามของชุมชน/ท้องถิ่น เป็นการรักษาสภาพแวดล้อม ลดปัญหา
มลพิษ 
  2. ชุมชนสะอาด เป็นชุมชนน่าอยู่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
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  การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ประมาณการรายจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 28,680,501 บาท 
 

 
 
  การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
(รายจ่ายจริง) เป็นจ านวน 19,385,724.26 บาท 
 

 
 

 สรุปสถานการณ์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ดี พัฒนาระบบจราจรโดยให้มีการตัด
หญ้าบริเวณไหล่ทางเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม แต่สามารถการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาไปได้ระดับ
หนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งจากความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชาคม
หมู่บ้านยังมีความต้องการอีกมาก เช่น การก่อสร้างถนนลาดยาง การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 
การขุดคูระบายน้ าพร้อมวางท่อเหลี่ยม การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร การขยายเขต
ประปา การขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ  เป็นต้น 
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  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ประชากรในต าบลบ่อหินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท าสวนยางพารา สวน
ปาล์ม รับจ้าง ประมง และอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีจ านวนไม่มากนักประกอบอาชีพรับราชการ โดยภาวะเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้บางส่วน แต่อีกส่วนหนึ่งยังจะต้องได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน
ทุนในการประกอบอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพ
ประจ า โดยมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง และมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เพ่ือได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถเลี้ยงตนเองและ ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ให้ความส าคัญกับการศึกษาได้ผลดีในระดับหนึ่ง โดยให้การ
สนับสนุนการศึกษาและอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณา
การทางการศึกษาท่ีดีในระดับหนึ่ง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
อันดีงามไว้ให้แก่ลูกหลานได้สืบทอด อีกทั้งยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกีฬาประจ าปีทุกปี เพ่ือให้เกิด
สภาพสังคมสมานฉันท ์
  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ผลของการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเน้นเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ การจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งสามารถปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็น ต าบลน่าอยู่ ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ผลดีในระดับหนึ่ง และยังจะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือนและสภาพทางสังคมประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับ
หนึ่ง มีการให้บริการด้านสาธารณสุขและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น การ
พัฒนาสุขภาพร่ายกายและสุขภาพจิตของประชาชนมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดีในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสจากศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตรัง แต่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ทั่วถึงและยั่งยืน 
  ด้านการเมืองการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ยังไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง ท าให้การบริการประชาชน
ท าได้ยากเนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้เต็มก าลัง
ความสามารถ ส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้มีการจัดหาเครื่องมือให้แก่ทุกส่วนอย่างทั่วถึง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
 การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประมาณการรายจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 29,900,000 บาท 
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  การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
(รายจ่ายจริง) เป็นจ านวน 19,385,724.26 บาท 
 

 
 

 สรุปสถานการณ์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ดี พัฒนาระบบจราจรโดยให้มีการตัด
หญ้าบริเวณไหล่ทางเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม แต่สามารถการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาไปได้ระดับ
หนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งจากความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชาคม
หมู่บ้านยังมีความต้องการอีกมาก เช่น การก่อสร้างถนนลาดยาง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดคูระบายน้ าพร้อมวางท่อเหลี่ยม การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง การขยายเขตประปา การขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ประชากรในต าบลบ่อหินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท าสวนยางพารา สวน
ปาล์ม รับจ้าง ประมง และอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีจ านวนไม่มากนักประกอบอาชีพรับราชการ โดยภาวะเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้บางส่วน ส าหรับอาชีพท าสวนยางพาราจะประสบปัญหาในช่วงฤดู
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ฝนตกชุกและช่วงฤดูแล้ง ไม่สามารถท าการกรีดยางได้ ประชาชนจะประสบปัญหาด้านการเงิน แต่อีกส่วนหนึ่ง
ยังจะต้องได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบล เพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพประจ า โดยมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 14 จังหวัดตรัง เป็นต้น 
และมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือได้มีอาชีพที่มั่นคง
และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ให้ความส าคัญกับการศึกษาได้ผลดีในระดับหนึ่ง โดยให้การ
สนับสนุนการศึกษาและอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณา
การทางการศึกษาท่ีดีในระดับหนึ่ง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
อันดีงามไว้ให้แก่ลูกหลานได้สืบทอด อีกทั้งยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกีฬาประจ าปีทุกปี เพ่ือให้เกิด
สภาพสังคมสมานฉันท์ แต่ในส่วนของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินไม่มีงบประมาณ 
  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ผลของการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเน้นเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ การจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งสามารถปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขตองค์ การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่ ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ผลดีในระดับหนึ่ง และยังจะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือนและสภาพทางสังคมประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับ
หนึ่ง มีการให้บริการด้านสาธารณสุข และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น การ
พัฒนาสุขภาพร่ายกายและสุขภาพจิตของประชาชนมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดีในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสจากศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตรัง จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพ่ือตรวจสุขภาพและ
มอบอาหารบ ารุงสุขภาพแก่ผู้ป่วย แต่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ทั่วถึงและยั่งยืน 
  ด้านการเมืองการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ยังไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง ท าให้การบริการประชาชน
ท าได้ยากเนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้เต็มก า ลัง
ความสามารถ ส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้มีการจัดหาเครื่องมือให้แก่ทุกส่วนอย่างทั่วถึง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
 การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประมาณการรายจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 29,999,900 บาท 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
 

  การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
(รายจ่ายจริง) เป็นจ านวน 34,416,112 บาท 
 

 
 

 สรุปสถานการณ์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการพัฒนา
และแกไ้ขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน มีการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาระบบจราจรโดยให้มีการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง เพ่ือความสะดวกในการ
คมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาทั้งระบบประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค แต่สามารถการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งจากความต้องการ
ของประชาชนที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้านยังมีความต้องการอีกมาก เช่น การก่อสร้างถนนลาดยาง การ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดคูระบายน้ าพร้อมวางท่อ
เหลี่ยม การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง การขยายเขตประปา การขยายเขต
ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 
 



[  222  ] 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ประชากรในต าบลบ่อหินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท าสวนยางพารา สวน
ปาล์ม รับจ้าง ประมง และอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีจ านวนไม่มากนักประกอบอาชีพรับราชการ โดยภาวะเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้บางส่วน ส าหรับอาชีพท าสวนยางพาราจะประสบปัญหาในช่วงฤดู
ฝนตกชุกและช่วงฤดูแล้ง ไม่สามารถท าการกรีดยางได้ ราคาผลิตทางการเกษตรตกต่ า ประชาชนจะประสบ
ปัญหาด้านการเงิน แต่อีกส่วนหนึ่งยังจะต้องได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ อุดหนุน
กลุ่มอาชีพภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพประจ า โดยมีการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศูนย์พัฒนา
สังคมหน่วยที่ 14 จังหวัดตรัง เป็นต้น และมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ให้ความส าคัญกับการศึกษาได้ผลดีในระดับหนึ่ง โดยให้การ
สนับสนุนการศึกษาและอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณา
การทางการศึกษาท่ีดีในระดับหนึ่ง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
อันดีงามไว้ให้แก่ลูกหลานได้สืบทอด อีกทั้งยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกีฬาประจ าปีทุกปี เพ่ือให้เกิด
สภาพสังคมสมานฉันท์ แต่ในส่วนของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน จ านวน 1 ศูนย์ และมีการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหินไม่มีงบประมาณ 
  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ผลของการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเน้นเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมาด าเนินการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 120 
ครัวเรือน สามารถลดปริมาณขยะลงได้ร้อยละ 35 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบกับจังหวัดตรัง โดย
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ได้ด าเนินโครงการรักษ์อันดามันตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมการรณรงค์ท าความสะอาด
ชายหาดแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ผลดีในระดับหนึ่ง และยังจะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือนและสภาพทางสังคมประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น การพัฒนาสุขภาพ
ร่ายกายและสุขภาพจิตของประชาชนมีทิศทางท่ีดีขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดีในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสจากศูนย์
สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดตรัง จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพ่ือตรวจสุขภาพและมอบอาหารบ ารุงสุขภาพ
แก่ผู้ป่วย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและการพ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก แต่ยังต้อง
พัฒนาและปรับปรุงให้ทั่วถึงและยั่งยืน  
  ด้านการเมืองการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินยังไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง ท าให้การบริการประชาชน
ท าได้ยากเนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้เต็มก า ลัง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ความสามารถ ส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้มีการจัดหาเครื่องมือให้แก่ทุกส่วนอย่างทั่วถึง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
 การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประมาณการรายจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 37,578,900 บาท 
 

 
 
  การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
(รายจ่ายจริง) เป็นจ านวน 29,635,033.66 บาท 
 

 
 

 สรุปสถานการณ์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาได้มี
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ ใช้การได้ดี 
พัฒนาระบบจราจรโดยให้มีการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม แต่สามารถการพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การด าเนินการตามระเบียบ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การรับรองแบบแปลนส าหรับ
การก่อสร้าง/การด าเนินงานต้องผ่านการรับรองจากวิศวกรเท่านั้น ท าให้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท าได้น้อย 
  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ประชากรในต าบลบ่อหินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท าสวนยางพารา สวน
ปาล์ม รับจ้าง ประมง และอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีจ านวนไม่มากนักประกอบอาชีพรับราชการ โดยภาวะเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้บางส่วน ส าหรับอาชีพท าสวนยางพาราจะประสบปัญหาในช่วงฤดู
ฝนตกชุกและช่วงฤดูแล้ง ไม่สามารถท าการกรีดยางได้ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ประชาชนจะประสบ
ปัญหาด้านการเงิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินต้องจัดอบรมฝึกอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เสริม
นอกเหนือจากอาชีพประจ า มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินให้ความส าคัญกับการศึกษาโดยให้การสนับสนุนการศึกษา
และอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในพ้ืนที่ วัดและมัสยิด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
การบูรณาการทางการศึกษาที่ดีในระดับหนึ่ง ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นอันดีงามไว้ให้แก่ลูกหลานได้สืบทอด อีกทั้งยังส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกีฬาประจ าปีทุกปี 
เพ่ือให้เกิดสภาพสังคมสมานฉันท์ ในส่วนของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 หลัง ท าให้มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ผลของการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเน้นเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ การจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นไปตาม Roadmap ของ คสช. ซึ่งสามารถปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่ ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ผลดีในระดับหนึ่ง และยังจะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  
  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือนและสภาพทางสังคมประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การพ่นหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น การพัฒนา
สุขภาพร่ายกายและสุขภาพจิตของประชาชนมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น มีการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสจากศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่ พ่ึงจังหวัดตรัง จัด
โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพ่ือตรวจสุขภาพและมอบอาหารบ ารุงสุขภาพแก่ผู้ป่วย แต่ยังต้องพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ทั่วถึงและยั่งยืน 
  ด้านการเมืองการบริหาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ยังไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง ท าให้การบริการประชาชน
ท าได้ยากเนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อได้เต็มก า ลัง
ความสามารถ ส าหรับเครื่องมือเครื่องใช้มีการจัดหาเครื่องมือให้แก่ทุกส่วนอย่างทั่วถึง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
 การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประมาณการรายจ่ายไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 40,800,000 บาท 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
 
  การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
(รายจ่ายจริง) เป็นจ านวน 30,023,885.70 บาท 
 

 
 
     4.3.1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน สามารถ
ประเมินผลในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณได้ดังนี้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

   ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2557 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการใน

แผนพัฒนา 
ประจ าปี 

โครงการ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าปี 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 35 79.55 33,267,000    3,379,862.32  10.16 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

20 1 5.00 22,440,000        50,000.00  
0.22 

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

30 20 66.67 13,415,000    6,778,568.55  50.53 

ด้านสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 1 6.67 575,000        32,600.00  5.67 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 26 30 115.38 4,984,000    8,428,146.00  169.10 
ด้านการเมือง การบริหาร 14 6 42.86 6,230,000       570,619.73  9.16 

รวม 149 93 62.42 80.911,000 19,239,796.60 23.78 
 
  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการใน
แผนพัฒนา 
ประจ าปี 

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา

ประจ าปี 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 35 79.55 33,267,000 3,379,862.32 10.16 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

20 1 5.00 22,440,000 50,000 0.22 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

30 20 66.67 13,415,000 6,778,568.55 50.53 

ด้านสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 1 6.67 575,000 32,600 5.67 

ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

26 30 115.38 4,984,000 8,428,146 169.10 

ด้านการเมือง การบริหาร 14 6 42.86 6,230,000 570,619.73 9.16 
รวม 149 93 62.42 80,911,000 19,239,769.60 23.78 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

   ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2559 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการใน 

แผนพัฒนา 
ประจ าปี 

โครงการ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 

ประจ าปี 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 74 40 54.05 43,880,000 15,397,840 35.09 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

24 5 20.83 2,520,000 124,000 4.92 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

42 18 42.86 14,220,000 8,678,025 61.03 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

28 3 10.71 972,000 221,000 22.74 

ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

40 22 55.00 9,831,000 9,228,362 93.87 

ด้านการเมือง การบริหาร 20 7 35 15,750,000 768,885 4.88 
รวม 228 95 41.67 87,173,000 34,418,112 39.48 

 
   ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการใน 
แผนพัฒนา 
ประจ าปี 

โครงการ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 

ประจ าปี 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 149 31 20.81 115,663,000 6,058,548.08 5.24 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

29 3 10.34 3,140,000 25,790 0.82 

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

75 28 37.33 24,000,000 2,194,790 9.14 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

29 4 13.79 1,072,000 141,688 13.22 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 46 42 91.30 10,511,000 9,691,726 92.21 
ด้านการเมือง การบริหาร 51 11 21.57 14,597,000 442,470 2.97 

รวม 379 119 31.40 168,983,000 18,555,012.08 10.98 
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   ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี 2561 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการใน 

แผนพัฒนา 
ประจ าปี 

โครงการ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ งบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 

ประจ าปี 

งบประมาณที่ 
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 131 17 12.98 94,319,900 6,523,439 6.92 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

28 1 3.57 2,850,000 8,48,000 0.30 

ด้านการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

64 17 26.56 13,995,000 4,257,861 4.12 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30 0 0.00 1,182,000 20,000 2.39 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 74 37 50.00 12,031,030 10,000,687 83.12 
ด้านการเมือง การบริหาร 59 3 5.80 14,285,000 5,831,600 40.82 

รวม 386 76 19.69 138,662,930 26,642,067 19.21 
 
4.4 ข้อเสนอแนะโครงการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
     4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557–2561 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชน
ดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้   
  1. ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพิ่มมากขึ้น 
  2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 
  3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
  4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
  5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
  6. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
  7. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
  8. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
  10. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
  11. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินด้วย
ความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
 1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
 2. มีน้ าประปาใช้เพียงพอทุกครัวเรือน  
 3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
 4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ปัญหาที่เป็นข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีดังนี้ 
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  1. การก่อสร้างถนนลาดยาง คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ิมขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ท าให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา แต่ประสบปัญหาเรื่องการอุทิศที่ดินเพ่ือท าการก่อสร้างถนนดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงต้องท าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 
  3. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็น
พ้ืนที่ท าการเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้  
  4. ประชากรเพ่ิมข้ึน ท าให้ความต้องการน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคมีมากขึ้น แต่ต าบลบ่อหินไม่
มีแหล่งน้ า/แหล่งเก็บกักน้ าผิวดิน หากเกิดฝนทิ้งช่วงนานจะก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 
 
     4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 4.4.2.1 สรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2561 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   ปัญหา 
   1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าท่ีควร   
   2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
   3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวน
มาก  
   4) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
   5) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
สามารถด าเนินการได้  
   อุปสรรค 
   1) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี
ในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ของประชาชน 
   3) องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
    แนวทางการแก้ไข   
   1. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
    2) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือ ควรจะพิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณา
ด าเนินการ  
    3) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ลงในแผนพัฒนา
สามปี 
    4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ
นั้น   
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    5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
   2. การบริการประชาชน 
    1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุด
บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
    2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดจาสุภาพ
ต่อประชาชน 
    4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
    5) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   ปัญหา 
   1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินยังมีบาง
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   3) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   อุปสรรค 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่
ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
   แนวทางการแก้ไข 
   1. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
    2) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               
    3) ควรเร่ งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ ง ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
    4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่    
    5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รั บความ
เดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา การขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค และปัญหาวาต
ภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
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   2. การบริการประชาชน 
    1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุด
บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
    2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดจาสุภาพ
ต่อประชาชน 
    4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   ปัญหา 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท
และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  
   2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
   3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวน
มาก  
   4) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
   1)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

แนวทางการแก้ไข   
   1. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
    2) ควรเร่ งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ ง ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
    3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

2. การบริการประชาชน 
    1) ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะให้ทุกครัวเรือน เน้นผล
เป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปเผาที่เตาเผาขยะ  
    2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุด
บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
    3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อ
หลายๆ ทาง เช่น หอกระจาย แผ่นพับ Facebook ฯลฯ 
    4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ปัญหา 
   1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท
และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  
   2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
   3) มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
   4) ความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
   1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

แนวทางการแก้ไข   
   1. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
    2) ควรเร่ งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ ง ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
    3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

2. การบริการประชาชน 
    1) ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะให้ทุกครัวเรือน เน้นผล
เป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปเผาที่เตาเผาขยะ  
    2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุด
บริการและเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
    3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   ปัญหา 
   1) การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท าได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การรับรองแบบแปลนส าหรับการก่อสร้าง/การด าเนินงานต้องผ่านการรับรองจาก
วิศวกรเท่านั้น การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินไม่มีบุคลากรต าแหน่งวิศวกร 
   3) ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งมีความรุนแรง ท าให้มี
ข้อร้องเรียนเป็นจ านวนมาก 

อุปสรรค 
   1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
   2) ข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
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แนวทางการแก้ไข   
   1. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    1) โครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองต่อปัญหา 
ความต้องการของประชาชน เนื่องจากแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท าก่อนมีผลประกาศใช้หนึ่งปีงบประมาณ 
    2) ความล่าช้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติ  
    3) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ความไม่ เพียงพอของงบประมาณที่จะ
ด าเนินการในแต่ละภารกิจ ท าให้ต้องมีการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2. การบริการประชาชน 
    1) ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะให้ทุกครัวเรือน เน้นผล
เป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปเผาที่เตาเผาขยะ  
    2) ปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการ
และเก้าอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
    3) องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ 
ผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย เช่น หอกระจาย แผ่นพับ Facebook Line ฯลฯ 
    4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
------------------------------------------------------ 

 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แล้ว
นั้น 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 
 

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 


