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ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้ทั้งหมดเป็นเพียงการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้บางส่วนเท่านั้น 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา 
ความต้องการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการต่อไป 
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เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ประกอบแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

……………………………………………………………………………….. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า “แผนพัฒนา” 

เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ทุกแห่ง และข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพ่ือ

ประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม

เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 

46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม

ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่ง

เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดย

พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน แต่ยังมีโครงการหลายโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา ความต้องการของประชาชน
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เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากการเลือกตั้ง ท าให้นโยบายหลักในการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ

แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 

ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความสอดคล้องการสภาพพ้ืนที่

และสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด 

 2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบการประกาศและหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 2.3  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน 

2.5  เพ่ือรองรับงบประมาณจากหน่วยงานที่จะสนับสนุนงบประมาณ 

2.6 ความจ าเป็นในการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 

3. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ  

จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก ครั้ง
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ย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจนก็จะช่วยให้การปฏิบัติตาม  แผนมี

ทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2) เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด วิธีการ

ให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความสอดคล้อง

ต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่าง

คุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด  

3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการลดความไม่

แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์

ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ 

เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  

4) ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อหินได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการคู่กันและพ่ึงพา

อาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน  

5) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นช่วยให้สร้างความ

มั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในอนาคต ท าให้

กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อหิน และในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน

ของแต่ละฝ่ายอีกด้วย  

6) แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่าง

แนวทางการด าเนินกิจการต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  

7) เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดได้อย่างถูกต้อง  

8) สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนา  

9) สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

10) ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว สามารถ  ยืดหยุ่นได้ มี

เอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล  

11) ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินและท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อหินเกิดความเชื่อม่ันในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

4. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล

และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 

46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม

ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากการเลือกตั้งใหม่ ท าให้นโยบายและแนวทาง

ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสถานปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ความต้องการและความจ าเป็นใน

เรื่องต่างๆเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือปรับปรุงให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความเหมาะสม 

ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 
จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินจึงได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น จ านวน  42  โครงการ งบประมาณ  122,222,500.-  บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   จ านวน 23 โครงการ งบประมาณ 63,704,000 บาท 
 1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ 29,900,000  บาท 
  1)  โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน งบประมาณ  10,000,000 บาท 
  2)  โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ  10,000,000 บาท 
  3)  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายเขาเจ็ดยอด งบประมาณ  9,900,000 บาท 
 1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  20  โครงการ  งบประมาณ  33,804,000  บาท 
  1)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกโดน หมู่ที่ 1  
   งบประมาณ 1,400,000 บาท 
  2)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายแคง หมู่ที่ 1   
   งบประมาณ 2,200,00 บาท 
  3)  โครงการซ่อมสร้างผวิทางพาราพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังอ าเภอ – ไร่ออก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  
                          งบประมาณ  5,000,000 บาท 

  4)  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ 2  
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   งบประมาณ 400,000 บาท 

  5)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอบ รักรู้ หมู่ที่ 2  
   งบประมาณ 630,000 บาท 
  6)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติสุข ช่วงที่3 หมู่ที่ 2  
   งบประมาณ 1,300,000 บาท 
  7)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยโรงจักร หมู่ที่ 3  
   งบประมาณ 2,500,000 บาท 

  8)  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลาง หมู่ที่ 3  
งบประมาณ 1,200,000 บาท 

  9)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเจิม ด าชูแก้ว หมู่ที่ 4 
         งบประมาณ 560,000 บาท 
  10)  โครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 
         งบประมาณ 1,200,000 บาท 
  11)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5
         งบประมาณ 560,000 บาท 
  12)  โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางซ่วน (ตรงข้าม รพสต.บ้านไร่ออก) หมู่ที่ 5
         งบประมาณ 500,000 บาท 

  13)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 5   
   งบประมาณ  1,400,000 บาท 

  14)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหลาเหวน หมู่ที่ 6  
               งบประมาณ 5,000,000 บาท 

  15)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหินลูกช้าง หมู่ที่ 7  
   งบประมาณ 1,600,000 บาท 
  16)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลี่ยงเมือง-ห้วยคลุ้ม ตอน 2 หมู่ที ่7  
   งบประมาณ   2,800,000 บาท 
  17)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสายกลางบ้าน หมู่ที่ 8 (ตอนที่ 3)
         งบประมาณ 2,800,000 บาท 
  18)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางสร้อย หมู่ที่ 8   
   งบประมาณ 700,000 บาท 
  19)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งปากคลอง หมู่ที่ 9 (ตอนที่ 2)
         งบประมาณ 994,000 บาท 
  20)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ 9   
   งบประมาณ 1,200,000 บาท 
 1.3  แผนงานการพาณิชย์  จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณ  27,370,000  บาท 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 9 

 1)  โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่  8  กลางบ้าน งบประมาณ     500,000 บาท 

 2)  โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 งบประมาณ   5,600,000 บาท 

 3)  โครงการปรับปรุงระบบประปาสายไร่ออก-ช่องลม หมู่ที่ 5 งบประมาณ    5,600,000 บาท 

 4)  โครงการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า หมู่ที่ 9 งบประมาณ    5,600,000 บาท 

 5)  โครงการระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 งบประมาณ    5,200,000 บาท 

 6)  โครงการระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 งบประมาณ    5,200,000 บาท 

 7)  โครงการระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 งบประมาณ    5,200,000 บาท 

 8)  โครงการต่อเติมขยายเขตประปาสายพรุจูด-ทุ่งคลองสน งบประมาณ       70,000 บาท 

2. ยุทธศำสตร์ที ่ 2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว  จ านวน  3   โครงการ งบประมาณ  
13,200,000 บาท 

 2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  3,210,000 บาท 
 1)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาเจ็ดยอด (แดนโลกล้านปี)   หมู่ที่ 4  
  งบประมาณ  10,000,000 บาท 
 2)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2    
  งบประมาณ  1,600,000 บาท 
 3)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดหัวหิน หมู่ที่ 6    งบประมาณ   1,600,000 บาท 

 

3. ยุทธศำสตร์ที ่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม   จ านวน  3   โครงการ  
งบประมาณ  8,520,000  บาท 

 3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  8,520,000  บาท 

  1) โครงการจดังานถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  งบประมาณ   20,000 บาท 

 1)  โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ชุมชนหมู่ที่ 6  
           งบประมาณ     500,000  บาท 
 2)  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 3  งบประมาณ     4,000,000 บาท 

 3)  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 5  งบประมาณ    4,000,000 บาท 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร  จ านวน  3  โครงการ งบประมาณ 4,060,000  บาท 

 4.1  แผนงานบริหารทั่วไป  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ 4,060,000  บาท 

  1)  โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
                         ขององค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณ  3,000,000 บาท 
  2) โครงการจัดท าระบบ e-Office (ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์)  
   งบประมาณ  60,000 บาท 
  3) โครงการ smart city ต าบลบ่อหิน งบประมาณ  1,000,000 บาท 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 10 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ยุทธศำสตร์ 
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 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะ 
       และชุมชน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
        และการโยธา 
  1.3 แผนงานการพาณิชย์     
   

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
3 
 

20 
 
8 

 
 

29,900,000 
 

33,804,000 
 

27,370,000 

 
 
3 
 

20 
 
8 

 
 

29,900,000 
 

33,804,000 
 

27,370,000 

รวม - - - - - - - - 32 91,074,000 32 91,074,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
        และการโยธา 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
3 

 
 

- 
 

3,210,000 

 
 
- 
 
3 

 
 
- 
 

3,210,000 

รวม - - - - - - - - 3 3,210,000 3 3,210,000 

 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 11 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ยุทธศำสตร์ 
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 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
  3.1  แผนงานการศึกษา 
  3.2  แผนงานเคหะ 
        และชุมชน 
  3.3  แผนงานการศาสนา  
        วัฒนธรรมและ 
        นันทนาการ 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
3 

 
 
 
- 
- 
 

8,520,000 

 
 
 
- 
- 
 
3 

 
 
 
- 
- 
 

8,520,000 

รวม - - - - - - - - 3 8,520,000 3 8,520,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานสาธารณสุข     
  4.2 แผนงานเคหะ 
       และชุมชน 
  4.3 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 12 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ยุทธศำสตร์ 
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 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 
 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 5.2 แผนงานสาธารณสุข 
 5.3 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
 5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 
 5.5 งบกลาง 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  6.2 แผนงานการรักษา 
       ความสงบภายใน 
  6.3 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
  6.4 แผนงานอุตสาหกรรม 
       และการโยธา 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
3 
- 
 
- 
 
- 

 
 

4,060,000 
- 
 
- 
 
- 

 
 
3 
- 
 
- 
 
- 

 
 

4,060,000 
- 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - - - - 3 4,060,000 3 4,060,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 41 106,864,000 41 106,864,000 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 13 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต สายโคกโดน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 
ตารางเมตร  

- - - - 1,400,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสายบ้านนายแคง 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
760 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,040 
ตารางเมตร  

- - - - 2,200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายหลังอ าเภอ – ไร่ออก  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,220.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,320 ตารางเมตร  

- - - - 5,000,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 14 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นนายวิรตัน์ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.  

- - - - 400,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต สายบ้านนายอบ รัก
รู้ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

- - - - 630,000 ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสายสันติสุข  
ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร 

- - - - 1,300,00
0 

ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 15 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสายซอยโรงจักร  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600  
ตารางเมตร 

- - - - 2,500,000 ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายเกาะกลาง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
360 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,440 
ตารางเมตร  

- - - - 1,200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีตสายบ้านนายเจิม 
ด าชูแก้ว หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800  
ตารางเมตร  
 

- - - - 560,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 16 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บำท) 

2562 

(บำท) 

2563 

(บำท) 

2564 

(บำท) 

2565 

(บำท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตายหนองผักบุ้ง 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 450.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,800 ตาราง
เมตร  

- - - - 1,200,000 ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีต สายทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นไร่ออก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร  

- - - - 560,000  ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นนางซ่วน 
(ตรงข้าม รพสต.บ้านไร่ออก)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
520 ตารางเมตร  

- - - - 360,000 ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 17 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีตสายซอยร่วมใจ 2 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 
ตารางเมตร  

- - - - 1,400,000  ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 14 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ควนหลาเหวน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร  

- - - - 5,000,000 ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีตสายหินลูกช้าง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 
ตารางเมตร 

- - - - 1,600,000 ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 18 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

16 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนนลาดยางพาราแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตสาย 
เลี่ยงเมือง - ห้วยคลุ้ม 
ตอน 2 หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- - - - 2,800,000  ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสายกลางบ้าน 
หมู่ที่ 8 (ตอนท่ี 3)  

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- - - - 2,800,000 ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีต สายบ้านนาง
สร้อย หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.  

- - - - 700,000 ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 19 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต สายทุ่งปาก
คลอง (ตอนท่ี 2) หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 355 เมตร หนา 
0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,420 ตาราง
เมตร  

- - - - 994,000  ประชาชน
ร้อยละ80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต ซอยบ้านมั่นคง 
หมู่ที่ 9  
 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 414 เมตร หนา 
0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,484 ตาราง
เมตร  

- - - - 1,200,000 ประชาชน
ร้อยละ80 มี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม  20  โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 33,804,000     

 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 20 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3  แผนงานการพาณิชย์  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา  
หมู่ที่ 8 กลางบ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 
22.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
พร้อมก่อสร้างรั้วโดยรอบ หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 286 ตร.ม.  

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้น้ าประปามี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาบ้าน
ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ติดตั้งระบบถังแรงดันพร้อมบ่อ
พักน้ า พร้อมติดตั้งมเิตอร์
ไฟฟ้า (ตามแบบแปลน อบต 
บ่อหินก าหนด)  

- - - - 5,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้น้ าประปามี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาสาย
ไร่ออก-ช่องลม 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี

น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ติดตั้งระบบถังแรงดันพร้อมบ่อ
พักน้ า พร้อมติดตั้งมเิตอร์
ไฟฟ้า (ตามแบบแปลน อบต 
ก าหนด)  

- - - - 5,600,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้น้ าประปามี

น้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 21 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3  แผนงานการพาณิชย์  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บำท) 

2562 

(บำท) 

2563 

(บำท) 

2564 

(บำท) 

2565 

(บำท) 

4 โครงการก่อสร้างงาน
วางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ า หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน

พื้นที่น้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

วางท่อ HDPE 80 ช้ัน PN 
6 0 160 มม. ต.บ่อหิน อ.
สิเกา จ.ตรัง 

- - - - 5,600,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้น้ าประปามีน้ า

ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการต่อเติมขยาย
เขตประปาสายพรุจูด-
ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน

พื้นที่น้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ขยายเขตประปา ยาว 550 
เมตร 

- - - - 70,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้ใช้น้ าประปามีน้ า

ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  5  โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 17,370,000    

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 22 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
        3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาคอนกรตี
เสรมิเหล็ก
อเนกประสงค์ 
ชุมชนหมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลบ่อหินมีลาน
กีฬาส าหรับออกก าลัง
กายและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 
 

ขนาดกว้าง 20.00 ม. 
ยาว 32.00 ม. หนา 
0.125 ม. ต.บ่อหิน   
อ.สิเกา  จ.ตรัง 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อย
ละ 60 ได้ออก
ก าลังกาย 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีลานกีฬา
ส าหรับออกก าลัง
กายและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 

รวม  1  โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 500,000    

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 23 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1  แผนงานบริหารทั่วไป  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการจดัซื้อที่ดิน
เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินได้มี
สถานท่ีส าหรับ
ก่อสร้างที่ท าการและ
อาคารควบอ่ืนๆ
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารส านักงานและสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - - 3,000,000 อบต.บ่อหินมี
สถานท่ีส าหรับ
ก่อสร้าง
ส านักงานถาวร 

อบต.บ่อหินมี
สถานท่ีส าหรับใช้ใน
การก่อสร้างอาคารที่
ท าการและอาคาร
อื่นที่ถาวร 

ส านักปลดั/
กองช่าง/ 
กองคลัง 

รวม  1  โครงกำร รวมงบประมำณ   - - - - 3,000,000    

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 24 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บำท) 

2562 

(บำท) 

2563 

(บำท) 

2564 

(บำท) 

2565 

(บำท) 

1 โครงการ

สนับสนุนการใช้

พลังงานทดแทน 

เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

และพลังงานลม  

เพื่อลดค่าไฟฟ้าของ

ประชาชน 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และกังหัน

ลมในการผลติกระแสไฟฟ้าใน

พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

- - - - 10,000,000 ค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานไฟฟ้า

ลดลง  

ประชาชนต าบลบ่อ

หิน มีค่าใช้จ่าย

ลดลงท าให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 25 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บำท) 

2562 

(บำท) 

2563 

(บำท) 

2564 

(บำท) 

2565 

(บำท) 

2 โครงการติดตั้งไฟ

ถนนพลังงาน

แสงอาทิตย ์

เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า

จากพลังงาน

แสงอาทิตย์ และ

ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั 

ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ประกอบในชุดเดียว พร้อมติดตั้งเสา

แบบก่ิงเดียวถ้ าน้ าทิพย์ สายพรุจูด-

เขาเจ็ดยอด จ านวน 50 ชุด  

สายเขาเจ็ดยอด-ดุหุน จ านวน 64 ชุด 

สายเขาเจ็ดยอด-ไสต้นวา จ านวน 28  

ชุด 

- - - - 10,000,000 ร้อยละ 80-ของ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ินมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

รวม  2  โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 20,000,000    

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 26 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.3  แผนงานการพาณิชย์  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการระบบผลิต
น้ าประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา
ขนาดใหญ่ (ตามแบบบัญชี
นวัตกรรมไทย) ต าบลบ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

- - - - 5,200,000 ประชาชนร้อย 
ละ 90 มีน ำ้ประปำ 
ใชอ้ยำ่งเพียงพอ 

ประชาชนใน
พื้นที่น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการระบบผลิต
น้ าประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา
ขนาดใหญ่ (ตามแบบบัญชี
นวัตกรรมไทย) ต าบลบ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

- - - - 5,200,000 ประชาชนร้อย 
ละ 90 มีน้ าประปา 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนใน
พื้นที่น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการระบบผลิต
น้ าประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา
ขนาดใหญ่ (ตามแบบบัญชี
นวัตกรรมไทย) ต าบลบ่อหิน 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

- - - - 5,200,000 ประชาชนร้อย 
ละ 90 มีน้ าประปา 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนใน
พื้นที่น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3  โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 15,600,000    

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 27 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
       2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
เขาเจ็ดยอด  
(แดนโลกล้านปี) หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติในพื้นที่
ต าบลบ่อหิน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขาเจ็ด
ยอด (แดนโลกล้านปี) ให้เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

- - - - 10,000,000 สถานท่ี
ท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา
จ านวน 1 แห่ง  

เขาเจ็ดยอดได้รับการ
พัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ของต าบลบ่อหิน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
และตดิตั้งสะพานลอยน้ า
บริเวณหาดทุ่งคลองสน 
และหาดเก็บตะวัน 
หมู่ที่ 2   

เพื่อให้บริเวณหาด
คลองสนมภีูมิทัศน์ที่
สวยงามและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซือ้
สะพานลอยน้ าพร้อมตดิตั้ง
บริเวณหาดทุ่งคลองสน
เชื่อมต่อหาดเก็บตะวัน 

- - - - 1,600,000 สถานท่ี
ท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา
จ านวน 1 แห่ง 

สถานท่ีท่องเที่ยวใน
ต าบลบ่อหินไดร้ับการ
พัฒนา 
 

กองช่าง/ 
ส านักปลดั 

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 28 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
       2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บำท) 
2562 

(บำท) 
2563 

(บำท) 
2564 

(บำท) 
2565 

(บำท) 
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณหาดหัวหิน หมู่ท่ี 6  
ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

เพื่อให้บริเวณหาดคลอง
สนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดหัว
หิน หมู่ท่ี 6  ต.บ่อหิน อ.สิเกา 
จ.ตรัง 

- - - - 1,600,000 สถานท่ี
ท่องเท่ียวได้รับ
การพัฒนา
จ านวน 1 แห่ง 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน
ต าบลบ่อหินได้รับการ
พัฒนา 
 

กองช่าง/ 
ส านักปลัด 

รวม  3  โครงกำร รวมงบประมำณ   - - - - 13,200,000     
หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 29 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการถวาย
เทียนพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
และประชาชนในต าบลได้
มีการอนุรักษ์และด ารงไว้
ซึ่งประเพณีถวายเทียน
พรรษา 

ถวายเทียนเข้าพรรษา 
วัดในต าบล จ านวน 1 
วัด และส านักสงฆ์
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 20,000 ผู้บริหาร สมาชิก
สภา เจา้หน้าท่ี 
อบต.และประชาชน
เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 1 ครั้ง 

สามารถสืบทอด
ประเพณีถวาย
เทียนเทียนพรรษา
ให้คงอยูส่ืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  1 โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 20,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 30 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
       1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการจดัท าระบบ e-
Office (ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิคส์) 

เพื่อการจัดการงาน
เอกสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน
อย่างเป็นระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระงาน e-
Office (ระบบงานสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์

- - - - 60,000 ร้อยละ90ระบบงาน
สารบรรณมี
ประสิทธิภาพ 

งานสารบรรณของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการ smart city 
(ต าบลบ่อหิน) 

เพื่อขับเคลื่อนต าบลบ่อ
หินให้เป็นต าบลแห่ง
เทคโนโลย ี

ติดตั้ง SOLA CALL ระบบ wifi 
เสียงไร้สายและกล้อง CCTV ใน
ต าบลบ่อหิน 

- - - - 1,000,000 ร้อยละ 90
ประชาชนในต าบล
บ่อหินมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  

ประชาชนในต าบล
บ่อหิน มีความ
ปลอดภัยและมี
คุณภาพชีวิท่ีด ี

กองช่าง 

รวม  2  โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 1,600,000    

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 31 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการติดตั้งไฟแสง
สว่าง สายเขาเจ็ดยอด  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนน
สายเขาเจ็ดยอดตลอดสาย 

- - - - 9,900,000 ร้อยละ 90
ประชาชนใน
ต าบลบ่อหินมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน  

ประชาชนใน
ต าบลบ่อหินมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม  1  โครงกำร รวมงบประมำณ - - - - 9,900,000    

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 32 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
        3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล 
หญ้าเทียม หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 28.00 ม. ยาว 
39.00 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,092 ตร.ม. ต.บ่อหิน 
 อ.สิเกา จ.ตรัง 

- - - - 4,000,000  ประชาชนร้อย 
ละ 60 มีสถานท่ี
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีสถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกายและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

   2 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล 
หญ้าเทียม หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย 

ขนาดกว้าง 28.00 ม. ยาว 
45.00 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,260 ตร.ม. ต.บ่อหิน 
 อ.สิเกา จ.ตรัง 

- - - - 4,000,000  ประชาชนร้อย 
ละ 60 มีสถานท่ี
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีสถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกายและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

รวม  2  โครงกำร รวมงบประมำณ       8,000,000    

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 33 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  3  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมำณ หน่วยงำน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า (คณุสมบัติ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 

- - - - 28,500 กองช่าง 

           
           
           
           
           

รวมงบประมำณ      28,500  
 
หมายเหต ุ  1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
               2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑต์ามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
                   ตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น 
              3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท 
                 รายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น 
              4. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จ าเป็น เป็นต้น 

 

 

แบบ  ผ.03 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 34 

 

งานนโยบายและแผน ส านักงานปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่หนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 

โทรศพัท์/โทรสาร 075-291012 
E-mail : bohin075@gmail.com 

Website : www.bohin.org 
Facebook : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบอ่หนิ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 

mailto:bohin075@gmail.com
http://www.bohin.org/

