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ค ำน ำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการมีความชัดเจนในการด าเนินงาน และมีการประสานงาน บูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีประสิทธิภาพ สามารถลดข้ันตอนการด าเนินงาน มี
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 

 

         

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
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สำรบัญ 
 

เรื่อง      หน้ำ 
ส่วนที่  1  บทน า .. 
 บทน า .. 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน .. 
 ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน .. 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน .. 
 แผนภูมิขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน .. 
 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพฒันาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) .. 
 บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) .. 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผด.02/1) .. 
ภำคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
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สวนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 บทน ำ 
แผน (Plan) แผนกับการวางแผนเป็นค าที่แยกจากกันไม่ออก  แผนคือข้อก าหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือ

แนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการวางแผน คือ กระบวนการคิดพิจารณาไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร ท าไมจึงท าให้
ใครท า ท าที่ไหน เมื่อไหร่ โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  ผลผลิตจากการ
วางแผน ก็คือ การจัดท าแผน อันเป็นข้อก าหนดที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ หลักส าคัญของการ
วางแผนจึงมุ่งไปที่ความส าเร็จของการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และถือได้ว่างานอันดับแรกของ
การบริหารและจัดการของหน่วยงาน คือ การวางแผน 

แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะผู้บริหารใน
การควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการด าเนินงานจะแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ และยังเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน นอกจากนั้นยังลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  

1.2 วัตถุประสงคข์องแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  

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

4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ในการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน  
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 หมวด 5 การน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพฒันาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน  
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2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายก
องค์การบริหารสว่นต าบลบอ่หนิ ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
สิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไวอย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ประโยชนของแผนกำรด ำเนนิงำน 
1.4.1 ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
1.4.2 การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากข้ึน  
1.4.3 ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  
1.4.4 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ในการควบคุมการด าเนินงานมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนภูมิข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานให ้
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

รวมรวมโครงการ/กจิกรรม คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน   
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนนิกำร 
คิดเปน็ร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเปน็ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2 แผนงานการพาณิชย์   
    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
2 
- 
- 

 
3.57 

- 
- 

 
1,550,000 

- 
- 

 
6.17 

- 
- 

 
กองช่าง 

- 
- 

รวม 2 3.57 1,550,000 6.17  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเท่ียว 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
3 
- 

 
5.35 

- 

 
60,000 

- 

 
0.23 

- 

 
ส านักปลัด 

- 
รวม 3 5.35 60,000 0.23  

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและศิลปวัฒนธรรม 
    3.1 แผนงานการศึกษา 
    3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน  
    3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
5 
- 

4 
- 

13 

 
8.92 

- 
- 
- 

23.21 

 
4,197,350 

- 
1,608,000 

- 
1,029,000 

 
16.47 

- 
6.40 

- 
4.01 

 
กองการศึกษาฯ 

- 
กองการศึกษาฯ 

- 
กองการศึกษาฯ 

รวม 22 32.13 6,834,350 27.20  

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนนิกำร 
คิดเปน็ร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเปน็ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 
    4.3 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
- 

1 
1 

 
 
- 

1.78 
1.78 

 

 
 
- 

20,000 
30,000 

 

 
 
- 

0.11 
0.16 

 
 
- 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
รวม 2 3.57 50,000 0.41  

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 
    5.1 แผนงานงบกลาง 
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 
    5.5 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

 
5 
3 
2 
7 
3 

 
8.92 
5.35 
3.57 

12.50 
5.35 

 

 
12,140,000 

90,000 
50,000 

300,000 
80,000 

 
0.48 
0.35 
0.19 
1.19 
0.31 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 20 35.71 12,660,000 50.39  
 
 
 

แบบ ผด.01 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 7 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนนิกำร 
คิดเปน็ร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเปน็ร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
    6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    6.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
    6.3 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

 
1 
- 

6 

 
1.78 

- 
10.71 

 
30,000 

- 
3,935,000 

 
0.11 

- 
15.66 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม 7 12.50 3,965,000 15.78  
รวมท้ังสิ้น 56 100 25,119,350 100  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 8 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็
สายทุ่งเลี้ยงชาวนา 
หมู่ที่ 2 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทาง 352 เมตร 
(ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน) 

750,000 หมู่ที่ 2 
ต าบลบอ่หิน 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
สายสายนาออก -  
นาตีน หมู่ที่ 4 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟสัท์ติกคอ
นกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตรหนา 0.05  
เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร (ตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน) 

800,000 หมู่ที่ 4 
ต าบลบอ่หิน 

กองช่าง             

รวม  2 โครงกำร รวมงบประมำณ 1,550,000               
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 9 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว  

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกึอบรม
อาชีพระยะสั้นแก่
ประชาชนต าบล 
บ่อหิน 

จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพือ่สร้าง
รายได ้ให้แก่สตรีคนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้คนพิการและประชาชนใน
ต าบลบอ่หิน  

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีต าบล
บ่อหิน 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบล 
บ่อหินกลุ่มผู้น าสตรีต าบลบอ่หิน 

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

3 โครงการสง่เสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 

จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ต าบลบ่อหิน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุปกรณ์ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ฯลฯ 

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

รวม  3 โครงกำร รวมงบประมำณ 60,000               
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 10 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

จัดโครงการจัดการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน  

20,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

2 โครงการผลิตสือ่และ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

จัดโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที ่

20,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษา 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนกัเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารศูนย์พฒันา
แด็กเล็ก  

1,167,350 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 11 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านพรจุูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียน
บ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก และ
โรงเรียนบ้านหัวหิน โรงเรียนละ 
10,000 บาท เพื่อไปด าเนินโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าป ี2566 

50,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ อบต.บอ่

หิน 

กองการศึกษาฯ             

5 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลบอ่หิน 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านพรจุูด โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียน
บ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้าน ไร่ออก และ
โรงเรียนบ้านหัวหิน เพื่อไปด าเนิน
โครงการอาหารกลางวัน 

2,940,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

กองการศึกษาฯ             

 รวม  5 โครงกำร รวมงบประมำณ 4,197,350               
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 12 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 
จ านวน 5 ศูนย์ 

30,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

2 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  
อบต.บ่อหินคัพ 

จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน และประชาชนในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 

400,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

3 โครงการฝกึอบรม
กีฬาเยาวชน 

จัดโครงการฝึกอบรมกีฬาให้แกเ่ยาวชน
ต าบลบอ่หิน 

20,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสง่นักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่น 

จัดโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่น 

10,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

5 โครงการอุดหนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่ 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 
9 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 เพื่อด าเนินโครงการ
จัดซื้ออปุกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 
9 

70,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 13 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจัดงาน
ถวายเทียนพรรษา 
เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

จัดโครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา เนื่อง
ในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจ าป ี2566 

10,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 
เพื่อสบืสานประเพณีท้องถ่ิน 

150,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

8 โครงการฝกึอบรม
หลักการปฏิบัติตน
ในเดือนรอมฎอน 

จัดโครงการฝึกอบรมหลักการปฏิบัติตนใน 
เดือนรอมฎอน ให้แก่ประชาชนมุสลิมใน
ต าบลบอ่หิน 

80,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

9 โครงการสง่เสรมิ
และอนุรกัษ์
ประเพณีวันสารท
เดือนสบิ 

อุดหนุนให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้านหมูท่ี่ 
1, 2, 4, 5, 6, 7 เพื่อไปด าเนนิโครงการ
ส่งเสริมและอนุรกัษ์ประเพณีวันสารทเดือน
สิบ ประจ าป ี2566  

60,000 
(หมู่บ้านละ 

10,000 บาท) 

ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 14 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการสง่เสรมิ
อนุรักษ์ประเพณีงาน
ลากพระ 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7 เพื่อไป
ด าเนินโครงการส่งเสริมอนรุักษ์ประเพณี
งานลากพระ 

90,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

11 โครงการอุดหนุนการ 
สอนศาสนาอสิลาม
ภาคฟัรดูอีนประจ า
มัสยิดบ้านโตะ๊บัน 
หมู่ที8่ 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านโตะ๊ บัน 
หมู่ที่ 8 เพื่อไปด าเนินโครงการสอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2566 

25,000 หมู่ที ่8 กองการศึกษาฯ             

12 โครงการอุดหนุนการ
สอน ศาสนาอสิลาม
ภาคฟัรดูอีนประจ า 
มัสยิดบ้านปากคลอง 
หมู่ที่ 9 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านปาก
คลอง หมูท่ี่ 9 เพื่อไปด าเนินโครงการสอน
ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าป ี
2566 

24,000 หมู่ที่ 9 กองการศึกษาฯ             

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 15 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการอุดหนุนการ
สอนศาสนาอสิลาม
ภาคฟัรดูอีนประจ า 
มัสยิดบ้านดหุุน 
หมู่ที่ 3 

อุดหนุนงบประมาณใหก้ับศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมบ้านดหุุน หมู่
ที่ 3 เพื่อไปด าเนินโครงการสอนศาสนา
อิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2566 

60,000 หมู่ที่ 3 กองการศึกษาฯ             

 รวม  13 โครงกำร งบประมำณ 1,029,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 16 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตทูางเข้าและ
ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่ออก หมูท่ี่ 5 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้าย
ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ออก หมู่
ที่ 5 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสเิกา จงัหวัด
ตรัง (ตามแบบขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลบอ่หิน) 

700,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตทูางเข้าและ
ปา้ยช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้าย
ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 
6 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวัด
ตรัง (ตามแบบขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลบอ่หิน) 

546,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

3 โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็บ้านพรุจูด 
หมู่ที่ 2 

ปรับปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด 
หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสเิกา 
จังหวัดตรัง (ตามแบบขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อหิน) 

153,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 17 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  
 3.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการปรับปรงุศูนย์ฺ
พัฒนาเด็กเลก็บ้านไสต้นวา 
หมู่ที่ 4 

ปรับปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส
ต้นวา หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อหิน อ าเภอ
สิเกา จงัหวัดตรงั (ตามแบบของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน) 

209,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 รวม  4 โครงกำร งบประมำณ 1,608,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 18 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน  

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.ย
. 

1 โครงการปลูกป่าเฉลมิ
พระเกียรต ิ

จัดโครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สเีขียวในพื้นที่ อบต.บอ่หิน 

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 โครงการปลูกหญ้า
ทะเล 

จัดโครงการปลกูหญ้าทะเล (อาหาร
ของปลาพะยูน) เพือ่อนุรกัษ์ปลา
พะยูนในพื้นที่ต าบลบ่อหินและพื้นที่
ไกล้เคียง 

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

3 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถ่ินรกัษ์โลก 
(อถล.)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อาสาสมัครทอ้งถ่ินรกัษ์โลก (อถล.) เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการ ฯล 

10,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

รวม 3  โครงกำร งบประมำณ 70,000               
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 19 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.2 แผนงำนสำธำรณสขุ  

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 

ด าเนินการโครงการจัดการขยะแบบบูรณา
การโดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวสัดุ
ค่าป้าย โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ป้าย
รณรงค์คา่น้ าดื่ม และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  1 โครงกำร งบประมำณ 20,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 20 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.2 แผนงำนสำธำรณสขุ  

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 

ด าเนินการโครงการจัดการขยะแบบบูรณา
การโดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย คา่วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวสัดุ
ค่าป้าย โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ป้าย
รณรงค์คา่น้ าดื่ม และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 

20,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  1 โครงกำร งบประมำณ 20,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 21 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.3 แผนงำนกำรเกษตร  

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(พอ.สธ.) ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองดื่ม ค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 

30,000 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

รวม  1 โครงกำร งบประมำณ 30,000               

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 (1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติ
ประจ า อบต.บ่อหิน 

จัดโครงการฝึกอบรม/ทบทวนหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ่อหิน ประจ าปี 2566 

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 โครงการฝกึอบรม/
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

จัดโครงการฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพ
อาสาสมัครปอ้งกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) อบต.บ่อหิน 

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

3 โครงการลดอบุัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

จัดโครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุาง
ถนน ช่วงเทศกาล โดยตั้งจุดบริการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทีส่ัญจรไป-มา 
ไว้ส าหรับพักผ่อน บรกิาร 24 ช่ัวโมง 
ตลอดเวลา 7 วัน ในช่วงเทศกาลวันข้ึนปี
ใหม่และ เทศกาลสงกรานต ์

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 รวม 3 โครงกำร งบประมำณ 80,000               
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 (1) แผนงำนสำธำรณสขุ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลอื
ประชาชน กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลงัเกิด
สาธารณภัยด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

10,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

จัดโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หินทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

3 โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟผูู้ติดยา/ผู้เสพ
ยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและ 
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อบต.บ่อหิน 

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 (1) แผนงำนสำธำรณสขุ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเดจ็พระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลกัษณ์
อัครราช กุมารกีรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารีเช่น จัดซื้อและฉีดวัคซีน
ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัข
และแมว 
 

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

5 โครงการป้องกันและ
ระงบัโรคติดต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) 

จัดโครงการป้องกันและระงบัโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร
น่า 2019 

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 (1) แผนงำนสำธำรณสขุ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการสง่เสรมิ
และสนบัสนุนการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม 
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อบต.บ่อ
หิน 

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

7 โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 9 
หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท 

180,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 จ ำนวน 7 โครงกำร งบประมำณ 300,000               
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 26 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 (1) แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลอื
ประชาชน กรณีเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลงัเกิด
สาธารณภัยด้านการสง่เสรมิและพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนหรือ
ด้อยโอกาสต าบลบ่อ
หิน 

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือนกัเรียน จ านวน 30 
คน ที่ฐานะยากจนในต าบลบ่อหิน 

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 50,000               
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 27 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 (1) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเตรียมความ
พร้อมรองรับสังคมสงู
วัยต าบลบ่อหิน 

จัดโครงการเตรียมความพร้อมรองรบั
สังคมสูงวัยต าบลบ่อหิน  

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลบอ่หิน 

จัดโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลบอ่หิน ประจ าป2ี566 

50,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

3 โครงการสง่เสรมิ/
สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลบอ่หิน 

จัดโครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลบอ่หิน 

10,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 90.000               
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 28 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ้โดยผู้ป่วยเอดสท์ี่มสีิทธิจะไดร้ับเบี้ยยังชีพ
คนละ 500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน  

96,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2. สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพือ่รองรบัการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผูสู้งอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบรูณ์ข้ึนไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ข้ันบันได  

8,850,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 29 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดกิาร
เบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มสีิทธิ ตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านง
โดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แล้ว โดยคนพิการที่มอีายุ18 ปีข้ึนไปได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
ตามมตคิณะรัฐมนตร ี

2,880,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

4. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.บ่อหิน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รบั
จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
 

164,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 30 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม  
 5.1 แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลบอ่หิน 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาม
มติคณะรัฐมนตรีในคราว ประชุมเมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยยึดหลกัการ
ประชาชน ออม 1 ส่วนองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน สมทบ 1 ส่วนและรัฐบาล
สมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

150,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 จ ำนวน 5 โครงกำร งบประมำณ 12,140,000               

 

 

 

 

 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 31 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาให้กบั
ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
และหรือบุคคลภายนอก  

300,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 โครงการสง่เสรมิ
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร 

จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม
และ ความโปรง่ใสในองค์กร ให้แก่
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ของ อบต.บ่อหิน 
 

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ระดบัอ าเภอ 
อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง 

อุดหนุนงบประมาณโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยอุดหนุนให้กับ
เทศบาลต าบลสเิกา เพื่อไปด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

20,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 

แบบ ผด.02 แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 32 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร รำยละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดท า/ปรบัปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

จัดโครงการจัดท า/ปรับปรงุข้อมลู
แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยส์ิน 
และจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเกบ็
รายได้เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็รายได ้

20,000 ต าบลบอ่หิน กองคลงั             

5 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลบอ่หินและอาคาร
ส่วนต่างๆ 

จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน
และอาคารส่วนต่างๆ 

3,000,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

6 จัดซื้อรถยนต์ จัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวเพื่อใช้
ในการปฏิบัตงิานกองช่าง (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

575,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

 จ ำนวน 6 โครงกำร งบประมำณ 3,935,000               
 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 33 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 

6.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ 
ท่ี 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกจิกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนท่ี 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสง่เสรมิ
การด าเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชน
ต าบล 
บ่อหิน 

อุดหนุนงบประมาณให้แกส่ภาองค์กรชุมชน
ต าบลบอ่หิน ไปด าเนินการตาม ภารกิจ
หน้าที่ เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและ
ที่อยู่อาศัย ส่งเสริมและสนบัสนุน ให้สมาชิก
องค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟจูารีต
ประเพณีภูมิปญัญาท้องถ่ิน ศิลปะ หรือ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สมาชิกองค์กร 
ชุมชนร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การ 
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

30,000 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

จ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ 30,000               
 

 

แบบ ผด.02 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 34 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 
 
 
 

เก้าอี้ส านกังาน
(สป.) 
 

จัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน ขนาด 62 x 55 x 85-93 CM 
จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท(ใบเสนอราคา
ท้องตลาด)  

10,500 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

2 
 
 

โต๊ะท างานเหล็ก
(สป.) 

จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 9,300 บาท 

27,900 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

3 ชุดเครื่องเสียง
ห้องประชุม 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วย  
- เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไม่โครโฟน พร้อม
ภาคขยาย 200 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง  
- ไมโครโฟนประชุมส าหรบัประธาน จ านวน 1 ชุด 
- ไมโครโฟนประชุมส าหรบัผูเ้ข้าร่วม จ านวน 10 ชุด 
 - ตู้ล าโพง ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 ตู ้ 
- อุปกรณ์สายพร้อมติดตัง้ จ านวน 1 ระบบ 

53,350 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 35 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

4 เครื่องมัลตมิีเดีย
โปรเจคเตอรร์ะดับ 
XGA ขนาด 
4,000 ANSI 
Lumens 

จัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเ์ดียวสามารถ
ต่อกับอปุกรณ์เพื่อฉายภาพโปรเจคเตอร์จาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้3D DLP หรอื 3 LCD 
หรือ LCD Panel หรอืระบบ DLP 3) ระดับ XGA 
เป็นระดับความละเอียดของภาพ ขนาด 4,000 
ANSI Lumens 4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่า
ความส่องสว่างขั้นต่ า (ANSI Lumens) หมายเหตุ : 
มัลติมเีดียโปรเจคเตอร์มีช่ือเรียกในช่ืออื่นๆ เช่น 
วิดีโอ โปรเจคเตอร์ดาต้าโปรเจคเตอร์เครื่องฉาย
ภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์และ วิดีโอ แอลซีดี
โปรเจคเตอรห์รือ ดีแอลพีโปรเจคเตอรเ์ป็นต้น การ
ระบุช่ือ ครุภัณฑ์ให้ใช้ค าว่า "มัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอรร์ะดับ ..... ขนาด …… ANSI Lumens 
และการเขียนรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะในข้อ 
3) ให้ระบุแต่เพียงระดบัเดียวให้ตรงกบัช่ือครุภัณฑ ์

29,900 ต าบลบ่อหิน ส านักปลัด             

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 36 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

5 จอรบัภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 

จัดซื้อจอรบัภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  
1) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 
96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว 
หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต  
2) ทุกขนาดตามข้อ 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้
บังคับจอข้ึน ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรโีมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต5์0 เฮริตซ ์
หมายเหตุ : ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดของเส้นทแยง
มุม (ค่าโดยประมาณ) เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม 2564 

14,900 ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 37 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

6 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรบั
งานประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ จ านวน 2 ตัวๆละ 
22,000 บาท ส าหรบังานประมวลผล คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกน เสมือน (8 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ 
ความสามารถในการประมวลผลสงู (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสงูสุด ไม่
น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดกีว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 

44,000 อบต.บ่อหิน ส านักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 38 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 250 GB จ านวน 1หน่วย  
- มีจอภาพทีร่องรบัความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel และมีขนาดไม ่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 
ac) และ Bluetooth 

               

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 39 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

7 เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพมิพ์ (Ink Tank 
Printer) 

ค่าจัดซื้อเครื่องพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตัง้ถัง หมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) 
จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท 

22,500 อบต.บ่อหิน ส านักปลัด             

8 เก้าอี้ส านกังาน จัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน ขนาด 62 x 55 x 85-93 
CM จ านวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 
(กองคลัง) 

10,500 อบต.บ่อหิน กองคลงั             

9 เครื่องจดบันทึกเลข
มาตร (โทรศัพท์มอืถือ
พร้อมปฏิบัติการ) 

จัดซื้อเครื่องจดบันทึกเลขมาตร(โทรศัพทม์ือถือ 
พร้อม ปฏิบัติการ) เครื่องละ 8,000 บาท 
จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท 

16,000 อบต.บ่อหิน กองคลงั             

 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 40 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

10 เครื่องพิมพ์ใบแจ้ง
แบบพกพา ขนาด 58 
mm 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา ขนาด 58 
mm เครื่องละ 3,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน 6,000 บาท เพื่อรองรบัโปรแกรม
ฟังก์ช่ัน PT-210 รองรับ Android iOS และ 
Windows พิมพ์ข้อมลูจากอุปกรณ์แบบไร ้สาย 
เครื่องพิมพ์ความรอ้น พิมพส์ามารถเข้าถึง 80 
มิลลิเมตร/วินาทีแบตเตอรีล่ิเธียมไอออนแบบ
ชาร์ตไฟได1้500 mAh แบตเตอรี่ท างานได ้
ต่อเนื่อง 8 ช่ัวโมง ขนาดกระดาษ 57*30 มม. 
(ประมาณ 2.17*1.18in) 

6,000 อบต.บ่อหิน กองคลงั             

11 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้ละ 5,700 บาท 
จ านวน 2 ตู้เป็น มีรายละเอียดดงันี ้1) มีมือจับ
ชนิดบิด 2) มีแผ่นช้ันปรบัระดบั 3 ช้ิน 3) 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) - ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 

11,400 อบต.บ่อหิน กองคลงั             

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 41 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. 

12 โต๊ะท างานเหล็ก จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจกจ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,300 
บาท 

10,500 ต าบลบ่อหิน กองคลงั             

13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
แบบที ่1 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์
และระบบ คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ล าดับที่ 7 

22,000 ต าบลบอ่หิน กองคลงั             

14 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก
พร้อมติดตัง้ถงึหมึก
พิมพ์(Ink Tank 
Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 
- ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบ 
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ล าดับที่ 42 

4,000 ต าบลบ่อหิน กองคลงั             

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 42 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. ต.ค. พ.ย. 

15 เครื่องพิมพเ์ลเซอร์
หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที่ 
1 (28 หน้า/นาที) 

จัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวด า
ชนิด Network แบบ ที่ 1 (28 หน้า/นาที) 

8,900 ต าบลบอ่หิน กองคลงั             

16 โตะ๊เก้าอีส้ าหรับห้อง
ประชุม อบต.บ่อหิน 

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 
150x60x73 cm จ านวน 8 ตัว เก้าอี้โรง
ขาเหลก็จ านวน 30 ตัว 

45,500 ต าบลบอ่หิน กองคลงั             

รวม งบประมำณ 327,350               

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 43 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 
 
 

เครื่องพิมพ์
Multifunction 
เลเซอร์ หรอื LED ส ี

จัดซื้อเครื่องพิมพM์ultifunction เลเซอร์
หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

2 ช้ันวางของ
อเนกประสงค์ 

จัดซื้อช้ันวางของอเนกประสงค์6 ช่อง ขนาด 
80*40*120 ซม. ใช้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 
จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 1,650 บาท รวม 
16,500 บาท 

16,500 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

3 ตู้รองเท้า 3 ช้ัน มีฝา
ปิด 

จัดซื้อตู้วางรองเท้า 3 ช้ัน มีฝาปิด ใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบอ่หิน จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 1,950 บาท 
เป็น เงิน 9,750 บาท 

9,750 ต าบลบอ่หิน กองการศึกษาฯ             

รวม ประมำณ 41,250               

 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 44 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 เก้าอี้ส านกังาน จัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน ขนาด 62x55x85-93 
CM จ านวน 5 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท 

17,500 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

2 รอกโซ่ มือโยก 
ขนาด 1.5 ตัน 

จัดซื้อรอกโซ่ มือโยก ขนาด 1.5 ตัน จ านวน 1 
ตัว 

4,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

3 เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

4 เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

5 เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อเหว่ียง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหว่ียง จ านวน 2 
เครื่อง  

 19,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

6 เครื่องเลือ่ยยนต ์ จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ 2 จังหวะไม่ต่ ากว่า 3.1 
แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 18-20นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง  

38,000  ต าบลบอ่หิน ส านักปลัด             

 รวม งบประมำณ 103,00               

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 45 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.2 แผนงำนพำณิชย์ 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 เครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 
1,130 ลิตร/นาท ี

จัดซื้อเครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่งสบูน้ าได1้,130 
ลิตร/นาท ี(1) เป็นเครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
(75 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตาม
ปริมาณทีก่ าหนด (4) ส่งน้ าได้สงูไม่น้อยกว่า 
13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์
ประกอบของเครือ่งสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้อง
มีครบชุด พร้อมทีจ่ะใช้งานได้เครื่องละ 17,300 
บาทจ านวน 2 เครื่อง  

34,600 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

2 เครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์
ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 
450 ลิตร/นาท ี

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งสูบน้ าได้450 ลิตร/นาที 
(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 น้ิว (50 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ าได้
ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนดน้ า (4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อย
กว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบ
ของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อม
ที่จะใช้งานได้เครื่องละ 9,000 บาทจ านวน 2 เครื่อง  

18,000 ต าบลบ่อหิน กองช่าง             

รวม งบประมำณ 53,600               

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 46 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.2 แผนงำนพำณิชย์ 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอรส์) 3" 
ขนาด 1 แรงม้า 

จัดซื้อเครื่องสบูน้ าชนิดจมน้ า (ซมัเมอรส์) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ขนาด 1 แรงม้า 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 23,000 บาท  

46,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

2 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอรส์) 3" 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

จัดซื้อเครื่องสบูน้ าชนิดจมน้ า (ซมัเมอรส์) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 3 ตัวๆละ 28,500 บาท  

28,500 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

3 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอรส์) 4" 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

จัดซื้อเครื่องสบูน้ าชนิดจมน้ า (ซมัเมอรส์) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 2 ตัวๆ ละ 25,000 บาท 

50,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

4 เครื่องสูบน้ าชนิด
จมน้ า (ซัมเมอรส์) 4" 
ขนาด 2 แรงม้า 

จัดซื้อเครื่องสบูน้ าชนิดจมน้ า (ซมัเมอรส์) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 2 แรงม้า 
จ านวน 4 ตัวๆ ละ 35,500บาท  

142,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

                 
 
 
 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 47 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.2 แผนงำนพำณิชย์ 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

5 ชุดใบพัดเครื่องสบูน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
14 ใบพัด ขนาด 1.5 
แรงม้า 

จัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสบูน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 1.5 
แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,800 บาท  

15,600 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

6 ชุดใบพัดเครื่องสบูน้ า
ชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
14 ใบพัด ขนาด 2 
แรงม้า 

จัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสบูน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร์ส) จ านวน 14 ใบพัด ขนาด 2 
แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 12,300 บาท  

24,600 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

7 ตู2้ ช้ันควบคุมเครื่อง
สูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 
1.5 แรงม้า 

ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ชุด
พร้อมอปุกรณ์ราคาชุดละ 15,000 บาท   

30,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

8 ตู2้ ช้ันควบคุมเครื่อง
สูบน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 
แรงม้า 

จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสบูน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 3 ชุด
พร้อมอปุกรณ์ราคาชุดละ 15,000 บาท  

45,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 48 -]                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1.2 แผนงำนพำณิชย์ 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร 
หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

9 ตู้ควบคุมเครื่องสบูน้ า
ชนิดหอยโข่ง 

จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสบูน้ าชนิดหอยโข่ง 2 
แรงม้า 220 โวลท์ จ านวน 2 ชุด พร้อม
อุปกรณ์ชุดละ 15,000 บาท  

30,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

10 บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบ
น้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

จัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 
ตัวๆ ละ 5,500 บาท  

11,000 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

11 บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบ
น้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์) 
ขนาด 2 แรงม้า 

จัดซื้อบล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า
(ซัมมอรส์) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 3 ตัวๆ 
ละ 8,800 บาท  

26,400 ต าบลบอ่หิน กองช่าง             

รวม งบประมำณ 419,100               

 
 
 

 

แบบ ผด.02-1 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 5 -]                                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 

 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                    [- 6 -]                                                                  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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