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ค ำน ำ 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) และ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2564 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.2566–2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา 

ความต้องการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เมษายน 2565 
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เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

ประกอบแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 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 าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ทุกแห่ง และข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แจ้งให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น   
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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่ยังมีโครงการหลายโครงการที่ยังไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากการเลือกตั้ง ท าให้นโยบายหลัก
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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.2566-2570) มีความสอดคล้องการสภาพ
พ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด 
 2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบการประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2.3  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก 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 
ครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจนก็จะช่วยให้การปฏิบัติตาม 
แผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  
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2) เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด 
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด  

3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  

4) ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการคู่กันและ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน  

5) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นช่วยให้สร้างความ
มั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในอนาคต ท าให้
กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน และในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกดว้ย  

6) แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการด 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 

มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล  
11) ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินและท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อหินเกิดความเชื่อม่ันในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
4. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
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 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากการเลือกตั้งใหม่ ท าให้นโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสถานปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ความต้องการและความ
จ าเป็นในเรื่องต่างๆเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือปรับปรุงให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความ
เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินจึงได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน  33  โครงการ งบประมาณ  68,430,000.-  บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 84,322,000 บาท 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  38  โครงการ  งบประมาณ    83,822,000   บาท 
   1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                          สายทุ่งเลี้ยงชาวนา หมู่ที่ 2 งบประมาณ  876,000  บาท 
  2)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                          สายเลียบคลอง (บ่อหินฟาร์มสเตย์) หมู่ที่ 2  งบประมาณ  480,000  บาท 
  3)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
                         สายหนองมาบหว้า หมู่ที่ 2    งบประมาณ  1,600,000 บาท 
  4)  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดิน/หินผุ  
                         สายบ้านนายเอียด – หนองมาบหว้า หมู่ที่ 2  งบประมาณ  1,200,000 บาท 
  5)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                         สายทางเข้าหัวแหลมหาดคลองสน หมู่ที่ 2  งบประมาณ   120,000 บาท 
  6) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                         ถนนสายดุหุน-ปากคลอง หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 9  งบประมาณ   500,000 บาท 
 7)  โครงการก่อสร้างลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
                         สายบ่อหิน  - สองแพรก หมู่ที่ 2   งบประมาณ     1,400,000 บาท 
 8)  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดิน/หินผุ  
      สายสันติสุข ซอย 2 หมู่ที่ 2 งบประมาณ        500,000 บาท 

9)  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
     สายพรุจูด – เขาเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 งบประมาณ      9,600,000 บาท 
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 10)  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดิน/หินผุ   
                          สายชุมชนใหม่ หมู่ที่ 3 งบประมาณ       500,000  บาท 
 11)  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดิน/หินผุ  
      สายดุหุน-ควนแตน หมู่ที่ 3 งบประมาณ     2,300,000 บาท 
 12)  โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดิน/หินผุ  
      สายบ่อป่า หมู่ที่ 3 งบประมาณ     1,600,000 บาท 
 13) โครงการบุกเบิกถนนถมดิน/หินผุ  
                          สายวงแหวนตะวันตก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 งบประมาณ       400,000 บาท 
 14) โครงการขุดลอกคลองสายในบ้าน หมู่ที่ 3 งบประมาณ       100,000 บาท 
 15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 
      สายวงแหวนตะวันตก   หมู่ที่ 3 งบประมาณ       576,000 บาท 
 16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                          สายวงแหวนตะวันตก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 งบประมาณ       576,000 บาท 
 17) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
                          สายส านักฤาษี หมู่ที่ 4 งบประมาณ       980,000  บาท 
 18) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
      สายนาออก – นาตีน หมู่ที่ 4 งบประมาณ       686,000 บาท 
 19) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

               สายบ้านนายคล่อง ด าสี หมู่ที่ 5 งบประมาณ      700,000 บาท 
 20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน 3  
                          (บ้านนางตุก) หมู่ที่ 5 งบประมาณ    1,600,000 บาท 
 21) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                          สายวงแหวน 1 หมู่ที่ 5 งบประมาณ    7,000,000 บาท 
 22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                          สายบ้านนายไสว ตอนที่ 3 หมู่ที่ 6 งบประมาณ    576,000 บาท 
 23) โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรัง/หินผุ 
      สายศูนย์เรียนรู้สมุนไพร หมู่ที่ 5  งบประมาณ    800,000 บาท 
 24) โครงการบุกเบ ิกถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 งบประมาณ   2,500,000 บาท 
 25) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                          สายหลงัอ าเภอ – ไร่ออก หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5 งบประมาณ  10,000,000 บาท 
 26) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                          สายบ้านใหม่ - เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7 งบประมาณ    1,200,000 บาท 
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 27) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                          สายเกาะอ้ายกลิ้งพร้อมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 7 งบประมาณ    5,000,000 บาท  

 28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
                          สายมิตรภาพ หมู่ที่ 7 งบประมาณ     432,000 บาท 
 29) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                          สายวงแหวนตะวันตก หมู่ที่ 9 งบประมาณ     700,000 บาท 
 30) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติก 
      คอนกรีต สายร่วมใจ  2 หมู่ที่ 5 งบประมาณ   1,540,000 บาท 
 31) โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรัง/หินผุ 
      สายบ้านนางซ่วน (ตรงข้าม รพ.สต.บ้านไร่ออก)  งบประมาณ    500,000 บาท  
 32) โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรัง/หินผุ 
      สายกลางบ้านเชื่อมตอนที่ 1  หมู่ที่ 6  งบประมาณ    1,600,000 บาท 
 33) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                          สายกลางนา - กลางบ้าน หมู่ที่ 6 งบประมาณ     2,500,000 บาท 
 34) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
                          สายวงแหวน หมู่ที่ 7 งบประมาณ     4,200,000 บาท 
 35) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                          สายเลียบคลองโต๊ะบัน(บ้านมั่นคง) หมู่ที่ 8 งบประมาณ     2,000,000 บาท 
 35) โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล. 
                          ทางเข้า ศพด.ไสต้นวา หมู่ที่ 4 งบประมาณ       150,000 บาท  
 36) โครงการบุกเบิกถนน สายประชาร่วมใจ  หมู่ที่ 5 งบประมาณ       300,000 บาท 
 37) โครงการบุกเบิกถนน สายโคกโดน-ควนไทร  หมู่ที่ 1 งบประมาณ       200,000 บาท 
 38) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาเจ็ดยอด (แดนโลกล้านปี) งบประมาณ     20,000,000 บาท 
 39) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งสะพานลอยน้ าบริเวณ 
      หาดคลองสนเชื่อมหาดเก็บตะวันและมทร.ศรีวชิัย วิทยาเขตตรัง  งบประมาณ     500,000 บาท 
   40) โครงการก่อสร้างจุดเช็คอิน กินลมชมวิวหาดหัวหิน หมู่ที่ 6    งบประมาณ    200,000   บาท 
 1.2  แผนงานพานิชย์  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ    500,000  บาท 
   1)  โครงการปรับปรุงบ่อน้ าบ่อเล  หมู่ที่ 6 งบประมาณ     500,000  บาท 

2. ยุทธศำสตร์ที ่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม จ านวน  26   โครงการ  
งบประมาณ 11,880,000 บาท 

    3.1  แผนงานการศึกษา  จ านวน  15  โครงการ  งบประมาณ  4,080,000 บาท 
 1)  โครงการส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
                         หรือผู้ดอ้ยโอกาส  งบประมาณ      500,000  บาท 
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 2)  โครงการโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน งบประมาณ        50,000 บาท 
 3)  โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  งบประมาณ      250,000 บาท 

 4) โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อ 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 งบประมาณ       500,000 บาท 
 5) โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าและป้ายชื่อ 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 งบประมาณ       500,000 บาท 
 6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 งบประมาณ       100,000 บาท 
 7)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 งบประมาณ       100,000 บาท 
 8)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 งบประมาณ       100,000 บาท 
 9)  โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 งบประมาณ       100,000 บาท 
 10)  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 4 งบประมาณ       400,000 บาท 
 11)  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 งบประมาณ       400,000 บาท 
 12)  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวาหมู่ที่ 4 งบประมาณ       500,000 บาท 
 13)  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 งบประมาณ       400,000 บาท 
 14)  โครงการก่อสร้างห้องน้ าครูและผู้ปกครอง 
                 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 งบประมาณ       90,000 บาท 
 15)  โครงการก่อสร้างห้องน้ าครูและผู้ปกครอง 
                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 งบประมาณ       90,000 บาท 

 3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ   7,800,000  บาท 
 1)  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ่อหินคัพ งบประมาณ     2,250,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2)  โครงการฝึกอบรมกีฬาเยาวชน งบประมาณ       150,000 บาท 
 3)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุโบว์บ้านดุหุน หมู่ที่ 3 งบประมาณ    1,600,000 บาท 
 4)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุโบว์บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 งบประมาณ     1,800,000 บาท 
 5)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุโบว์บ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 งบประมาณ      500,000 บาท 
 6) โครงการถวายเทียนพรรษา งบประมาณ      100,000 บาท 
 7) โครงการจัดงานพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน งบประมาณ      500,000 บาท 
 8) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีงานลากพระ งบประมาณ      250,000 บาท 
 9) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น งบประมาณ      150,000 บาท 
 10) โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 7 งบประมาณ      350,000 บาท 
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 12) โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2 งบประมาณ     350,000 บาท 
 13) โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 4 งบประมาณ      150,000 บาท 
               3.3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ   60,000  บาท 
 1) โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส งบประมาณ        60,000 บาท 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  10   
    โครงการ งบประมาณ  110,000  บาท 
                3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ   110,000  บาท 
 1) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  งบประมาณ     20,000 บาท 
 2) โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ งบประมาณ     30,000 บาท 
 3) โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยต าบลบ่อหิน งบประมาณ     30,000 บาท 
 4) โครงการส่งเสริม/ สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ่อหิน งบประมาณ   30,000 บาท 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม จ านวน  10   โครงการ งบประมาณ  2,225,000  บาท 
                  4.1 แผนงานสาธารณสุข จ านวน  10  โครงการ งบประมาณ  2,225,000  บาท 
                     1) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
 งบประมาณ    1,000,000  บาท 
                     2) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
 งบประมาณ      100,000  บาท 
                     3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน โรคไข้เลือดออกงบประมาณ      225,000  บาท 
                     4) โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข งบประมาณ      900,000  บาท 
5. ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร จ านวน  10  โครงการ งบประมาณ  68,600,000  บาท 
 6.1  แผนงานบริหารทั่วไป  จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ  26,650,000  บาท 
  1)  โครงการปรับถมที่เพ่ือเตรียมการก่อสร้าง 
                         อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน งบประมาณ       900,000 บาท 
  2)  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน 
                         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน งบประมาณ   14,000,000 บาท 
  3)  โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุม 
                         ชายหาดหัวหิน หมู่ที่ 6 งบประมาณ       500,000   บาท 
  4)  โครงการบ่อหิน สมาร์ทซิตี้ (Bohin Smart City)            งบประมาณ       250,000   บาท 
  5)  โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ งบประมาณ       500,000   บาท 
                     6) โครงการติดตั้ง wifi ต าบลบ่อหิน งบประมาณ     2,500,000   บาท 
  7)  โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
                         ในอ านาจหน้าที่ งบประมาณ     3,000,000   บาท 
                    8) โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติประจ าหมู่บ้าน งบประมาณ     2,500,000   บาท 
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     9) โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
   งบประมาณ     2,500,000   บาท 
              6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  1,000,000  บาท 
                   1) โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
   งบประมาณ     1,000,000   บาท  
 6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ        950,000  บาท 
      1) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน งบประมาณ        300,000  บาท 
      2) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ่อหิน  
   งบประมาณ        650,000  บาท  
        6.3  แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  40,000,000  บาท 
      1) โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน งบประมาณ   20,000,000   บาท 
      2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์  งบประมาณ    20,000,000  บาท 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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 แผนงานอุตสาหกรรม 
        และการโยธา 
  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3 แผนงานการพาณิชย์     
   

 
 
 

35 
 
- 
1 

 
 
 

82,122,000   
- 
 

500,000 

 
 
 
- 
 
- 
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- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

35 
 
- 
- 

 
 
 

82,122,000   
 
- 
- 

รวม 38 84,322,000 - - - - - - - - 36 82,622,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
        และการโยธา 
 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 

 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 14 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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 
ศิลปวัฒนธรรม 
  3.1  แผนงานการศึกษา 
  3.2  แผนงานการศาสนา  
        วัฒนธรรมและ 
        นันทนาการ 
  3.3  แผนงานอุตสาหกรรม 
        และการโยธา 
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- 

 
 
 

1,550,000 
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1,050,000 
1,160,000 
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150,000 
660,000 

 
 
- 

 
 
 

23 
35 
 
 
- 

 
 
 

3,330,000 
8,070,000 

 
 
- 

รวม 15 6,480,000 16 2,210,000 11 1,090,000 8 810,000 8 810,000 58 11,400,000 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานสาธารณสุข     
  4.2 แผนงานการเกษตร 
  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
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- 
- 
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- 
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- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 15 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 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 แผนงานสาธารณสุข 
 5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 5.3 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
 5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 5.5 งบกลาง 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
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- 
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- 
- 
- 
 
- 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การ บริหาร 

  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  6.2 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
  6.3 แผนงานการรักษา 
       ความสงบภายใน 

 
 
6 
2 
 
- 

 
 

10,550,000 
210,000 

 
- 

 
 
3 
2 
 
- 

 
 

7,550,000 
210,000 

 
- 

 
 
1 
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- 

 
 

500,000 
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1 
2 
 
- 

 
 

500,000 
210,000 
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1 
2 
 
- 

 
 

500,000 
210,000 

 
- 

 
 

12 
10 
 
- 

 
 

19,600,000 
1,050,000 

 
- 

รวม 8 10,760,000 5 7,760,000 3 710,000 3 710,000 3 710,000 22 20,650,000 

รวมทั้งสิ้น 59 99,862,000 21 9,970,000 14 1,800,000 11 1,520,000 11 1,520,000 116 62,090,000 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 16 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งเลีย้งชาวนา  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 352 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,056  ตารางเมตร 

750,000 - - -  ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบคลอง (บ่อหิน
ฟาร์มสเตย์)  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 600  ตารางเมตร 

- 480,000 - -  ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองมาบหว้า  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,000  ตารางเมตร  

1,600,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 17 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการบุกเบิกถนน 
ถมดิน/หินผุ สายบ้าน 
นายเอียด – หนองมาบหว้า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,000  ตาราง
เมตร  

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

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยทางเข้าหัวแหลมหาด
คลองสน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 150  
ตารางเมตร  

120,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างท่อลอด 
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายดุหุน-ปากคลอง 
หมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีการระบายน้ าใน
พื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อขนาด 1.20 ×  
1.20 × 1.00 เมตร จ านวน 
20 ท่อน  

500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

มีการระบายน้ าใน
พื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว
และป้องกันน้ าท้วมขัง
ได ้

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 18 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 
 

โครงการก่อสร้างลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสายบ่อหิน-สอง
แพรก   หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800  
ตารางเมตร  

1,400,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างบุกเบิก
ถนนถมดิน/หินผุ  
สายสันติสุข ซอย 2  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,200  ตารางเมตร  

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

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
เสรมิผิวลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุ
จูด – เขาเจ็ดยอด หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,400.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
14,440  ตารางเมตร  

9,600,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิ
ฯ/ จังหวัด
ตรัง/ อบต. 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 19 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการบุกเบิกถนน
ถมดิน/หินผุ สาย
ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร 

500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการบุกเบิกถนน
ถมดิน/หินผุ สาย 
ดหุุน-ควนแตน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,150 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,600 
ตารางเมตร 

2,300,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
บุกเบิกถนนถมดิน/
หินผุ สายบ่อป่า  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
800 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,200 
ตารางเมตร  

1,600,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 20 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการก่อสร้างบุกเบิก
ถนนถมดิน/หินผุสายวง
แหวนตะวันตก ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร  

400,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกคลอง
สายในบ้าน หมู่ที่ 3  

เพื่อให้สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกและป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ี 

ขุดลอกคลอง จ านวน 1 
จุด 

 100,000    ป้องกันน้ าท่วม
ได้ร้อยละ 90 

สามารถระบายน้ าได้
สะดวกและป้องกันน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรสายวงแหวน
ตะวันตก  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อยา่ง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร  

576,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 21 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวงแหวนตะวันตก 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 180.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 720 ตารางเมตร  

576,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 70 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
สายส านักฤาษี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,400  ตาราง
เมตร 

980,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต  
สายนาออก – นาตีน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 245.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 980 ตารางเมตร  

800,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 22 

 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายคล่อง ด าสี 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000  ตารางเมตรเมตร 

700,000 - - -  ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวงแหวน 3 (บ้าน
นางตุก) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
700.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,100 ตารางเมตร  

1,680,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
วงแหวน 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,500.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,000 ตารางเมตร  

7,000,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 23 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
ไสว ตอนท่ี 3  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 ตาราง
เมตร  

576,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ 80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
บุกเบิกถนนถมดิน
ลูกรัง/หินผุ สายเข้า
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
320.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,280 ตร.เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้ า คสล.(มอก.3) ขนาด 
1.00 × 1.00 ×8.00 เมตร  

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

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการบุกเบ ิกถนน
ถมดินลูกรัง/หินผุ 
สายประชาร่วมใจ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก
และรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 เมตร 
เกรดบดอัดตลอดสาย 

1,550,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 24 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตสายหลังอ าเภอ 
– ไร่ออก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
4,750.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
28,500 ตร.เมตร 

10,000,000 - - -  ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่ – 
เลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
625.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,500 ตารางเมตร  

1,400,000 - - -  ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายเกาะอ้าย
กลิ้ง พร้อมไฟส่องว่าง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
950.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,750 ตารางเมตร  

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

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 25 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

28 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายมติรภาพ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
135.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
540 ตร.เมตร  

432,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีต สายวงแหวน
ตะวันตก หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร  

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

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีต สายร่วมใจ  2 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
550.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,200 ตาราง.เมตร  

1,540,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 26 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

31 โครงการก่อสร้างคอนกรตี 
เสรมิเหล็กสายบ้านนางซ่วน 
(ตรงกันข้ามรพสต.บ้านไร่
ออก) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

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

500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างบุกเบิก
ถนนถมดิน/หินผุ สาย
กลางบ้าน – เชื่อมตอน 
ที่ 1 หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 900.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,600 ตาราง
เมตร  

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

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสทต์ิก 
คอนกรีตสายกลางนา – 
กลางบ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
900.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,600 ตารางเมตร  

2,500,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 27 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางพาราแอสฟัสท ์
ติกคอนกรีต สายวง
แหวน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,475.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,900 ตารางเมตร  

4,200,000 - - - - ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบคลองโต๊ะบัน (บ้าน
(สายบ้านมั่นคง) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางเข้าออก
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร  

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

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า คสล.ทางเข้า 
ศพด.ไสต้นวา หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหส้ามารถระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.
3) จ านวน 10 ท่อน 

150,000 - - - - ป้องกันน้ าท่วม
ขังได้ ร้อยละ 
100 

สามารถป้องกันน้ าท่วม
ขังได ้

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 28 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสรา้งรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

38 โครงการบุกเบิกถนน สาย
โคกโดน-ควนไทร 
 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร  

- 200,000 - - - ประชาชนร้อย
ละ80 มีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม  38 โครงกำร รวมงบประมำณ 64,142,000 780,000       

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 29 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  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 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุง
บ่อน้ าบ่อเล  
หมู่ที่ 6   

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงบ่อน้ าบ่อเล หมู่ที่ 6 - 500,000 - -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้น้ าประปามี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม  1 โครงกำร รวมงบประมำณ - 500,000 - - -    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 30 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างจุด
เช็คอิน กินลมชมวิว
หาดหัวหิน  
หมู่ที่ 6   

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีต าบล
บ่อหิน 

ก่อสร้างจุดเช็คอิน กินลม 
ชมวิวหาดหัวหิน 

100,000 100,000 - -  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้ร้อย
ละ 60 

มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเที่ยวในต าบล
บ่อหินเพิ่มมากขึ้น
และเศรษฐกิจของ
ต าบลบ่อหินดีขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการส ารวจ 
ออกแบบเพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลบ่อหิน 

ส ารวจ ออกแบบแหล่งท่อง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีต าบลบ่อหิน 

500,000 500,000 - - - ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้ร้อย
ละ 80 

สามารถพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลบ่อหิน 

ส านักปลดั/ 
กองช่าง 

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

 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 31 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการส่งเสริม
การศึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึกษา
หรือผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก เยา
ชนและผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ให้ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

สนับสนุนเงิน
ทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ที่มี
ฐานะยากจนหรือด้อย
โอกาส 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80ของ
เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

เด็ก เยาวชน และ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
ได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ พร้อมยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลให้ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจดัตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใน 
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต าบลบ่อหิน จ านวน 1 
ศูนย์ 

- 50,000 - - - มีศูนย์เรยีนรู้
ชุมชน จ านวน 
1 แห่ง 

มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้ 
ส าหรับให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้ศึกษา
เรียนรู้พื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

ส านักปลดั/ 
กอง

การศึกษาฯ 

3. โครงการชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

จัดตั้งจุดบริการ wiFi ให้
คลอบคุมทุกหมู่บา้นใน
ต าบลบ่อหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
เข้าถึงจุดบริการ 
wiFi  

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

ส านักปลดั/ 
กอง

การศึกษาฯ 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 32 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้างรั้ว 
พร้อมประตูทางเข้าและ
ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู
ทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น 
ไร่ออก  

800,000 - - - - เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย 
ร้อยละ 100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
รั้วที่ได้มาตรฐาน และ
มีความปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูทางเข้าและ
ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วพร้อมประตู
ทางเข้าและป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัว
หิน หมู่ที่ 6 
 

700,000 - - - - เด็กเล็กไดร้ับ
ความปลอดภัย 
ร้อยละ 100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
รั้วที่ได้มาตรฐาน และ
มีความปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ที่สวยงามเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการ 

จัดท าสนามหญ้า 
จ านวน 1 แห่ง พร้อม
สร้างหลังคากันแดดฝน 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพภมูิทัศน์ท่ี
สวยงามเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 33 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที ่6 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปลูกต้นไม้เพื่อสร้าง
ความร่มรื่น และ 
สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ของเด็ก พร้อมท้ัง
ทาสีอาคารเรียน 

- 100,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

สภาพแวดล้อมรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความสวยงาม 
และสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ของเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ออก หมู่ที ่5 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 
บริเวณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปลูกต้นไม้เพื่อสร้าง
ความร่มรื่น และ
ปรับปรุงพื้นที่ส าหรับ
สนามเด็กเล่น  

- 100,000 
 

- - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างศาลา 
ที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไสต้นวา  
หมู่ที ่4 

เพื่อจัดท าท่ีพัก
ส าหรับใหผู้้ปกครอง
รอรับเด็กนักเรียน  
 

ก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครอง จ านวน 1 
หลัง 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่
พักส าหรับให้
ผู้ปกครองรอรับเด็ก
นักเรียน  

กอง

การศึกษาฯ/

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 34 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นพรุจูด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดให้ไดม้าตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ 

400,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 
11 โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นดุหุน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดให้ไดม้าตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 
12 โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นไสต้นวา
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดให้ไดม้าตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 
13 โครงการปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัวหิน 
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดให้ไดม้าตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 1 
ศูนย์ 

 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 35 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 
 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ครูและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น 
พรุจูด หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าห้องส้วม
ส าหรับครูและ
ผู้ปกครอง 

ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
ครูและผู้ปกครอง 
จ านวน 1 ห้อง 

- - 90,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องน้ าห้องส้วม
เพียงพอเหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ 

กอง

การศึกษา

ฯ/กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ครูและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นดุหุน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าห้องส้วม
ส าหรับครูและ
ผู้ปกครอง 

ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ
ครูและผู้ปกครอง 
จ านวน 1 ห้อง 

- - 90,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องน้ าห้องส้วม
เพียงพอเหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา
ฯ/กองช่าง 

รวม  15 โครงกำร รวมงบประมำณ 1,550,000 2,200,000 430,000 150,000 150,000    

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 36 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.
บ่อหินคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
เยาวชนและประชาชนรู้จัก
การออกก าลังกายห่างไกล
ยาเสพตดิ มีความรัก
สามัคคี และมสีุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ปีละ 1ครั้ง 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 เด็ก เยาวชน
ประชาชน 
ในต าบลบอ
หินมีส่วน
ร่วมร้อยละ
60  

นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนรู้จักการออก
ก าลังกายห่างไกลยาเสพ
ติด มีความรักสามัคคี 
และมสีุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการฝึกอบรม
กีฬาเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน  
ในต าบลรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่น
กีฬา 

จัดฝึกอบรมทักษะการ
เล่นกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชน ในต าบลบ่อ
หิน ปีละ 1ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

เด็กและเยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์กุโบว์บ้านดุหุน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์กุโบว์
ในพื้นที่ต าบลบ่อหิน 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์กุโบว์ในพื้นที่บ้าน
ดุหุน 

1,600,000 - - - - จ านวน
โครงการ 

มีภูมิทัศนส์วยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 37 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการจดังาน
ถวายเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในต าบล ได้
อนุรักษ์ประเพณีถวายเทียน
พรรษา 

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

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ประเพณีถวายเทียน 
เทียนพรรษาได้ถูก 
อนุรักษ์ให้คงอยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการฝึกอบรม 
หลักการปฏิบัตติน
ในเดือนรอมฎอน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมด้านศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมหลักการ
ปฏิบัติตนในเดือน
รอมฎอน ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมด้านศาสนาและ
เป็นการสบืสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณี
งานลากพระ 

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
1,2,4,5,6,7 ในการ
จัดท าเรือพระ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ประชาชนในต าบลได้
ร่วมกันสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 38 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงาน
อื่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
โดยการเล่นกีฬา และมี
ทักษะด้านกีฬา 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับ 
หน่วยงานอ่ืน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ของ
นักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชน มีสุขภาพท่ี
ดี โดยการเล่นกีฬา 
และ  มีทักษะด้านกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์กุโบว์บ้านโตะ๊
บัน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สถานท่ีส าหรับฝังศพ
ของชาวมุสลิมเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์กุโบวพ์ื้นที่บ้าน
โต๊ะบัน 

1,800,000 - - - - ปรับปรุงกุโบว์
จ านวน 1 แห่ง 

สถานท่ีส าหรับฝังศพ
ของชาวมุสลิมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์กุโบว์บ้านปาก
คลอง หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์กุโบว์
ในพื้นที่ต าบลบ่อหิน 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์กุโบวใ์นพื้นที่บ้าน
ปากคลอง 

500,000 - - - - ปรับปรุงกุโบว์
จ านวน 1 แห่ง 

สถานท่ีส าหรับฝังศพ
ของชาวมุสลิมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ลานกีฬา หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลใน
พื้นที่มีสถานที่ส าหรับออก
ก าลังกายท่ีไดม้าตรฐาน 

ปรับปรุงลานกีฬา
ขนาด 13x22 เมตร  

350,000 - - - - ปรับปรุงลาน
กีฬาจ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในต าบลใน
พื้นที่มีสถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 39 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สถานท่ีส าหรับออกก าลัง
กายที่ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงสนามกีฬา 
ขนาด 68x105 เมตร  

1,900,000 - - - - ปรับปรุงลาน
กีฬาจ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในต าบลใน
พื้นที่มีสถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาบ้านไสต้นวา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพท่ี
ดี โดยการเล่นกีฬา และมี
ทักษะด้านกีฬา 

ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 
4 

- 500,000 - - - ปรับปรุงลาน
กีฬาจ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนในต าบลใน
พื้นที่มีสถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

รวม  11  โครงกำร รวมงบประมำณ 4,580,000 680,000 680,000 680,000 680,000 
   

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 40 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 
 

โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนหรือ
ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีน
ยากจนหรือด้อย
โอกาสในต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหแ้ก่นักเรียนยากจนหรือ
ด้อยโอกาสในระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในต าบลบ่อ
หิน จ านวน 30 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียนยากจน
ในต าบลบ่อหินม ี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ร้อยละ 70 

นักเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ่อหินมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม  1  โครงกำร รวมงบประมำณ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 41 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมคีวามยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
และความสะอาดใน
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

จัดกิจกิจกรรมอาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ใน
พื้นที่ต าบลบ่อหินและ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ60 

ต าบลบ่อหินมีพื้นท่ีสี
เขียวและความ
สะอาด 

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรต ิ

เพื่อส่งเสริมในการ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ต าบลบ่อหิน 

จัดโครงการปลูกป่าเฉลมิ
พระเกียรติเนื่องวันส าคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ60 

ต าบลบ่อหินมีพื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มขึ้นและได้
เข้าน่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรต ิ

ส านักปลดั 

3 โครงการปลูกหญ้าทะเล เพื่อส่งเสริมในการ
การปลูกหญ้าทะเล
ในพื้นที่ต าบลบ่อหิน 

จัดโครงการปลูกหญ้าทะเล 
เพื่อเป็นอาหารปลาพยูน 
จ านวน 1 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 60 

 ส่งเสรมิในการการ
ปลูกหญ้าทะเลใน
พื้นที่ต าบลบ่อหิน 

ส านักปลดั 

รวม  2  โครงกำร รวมงบประมำณ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 42 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคม  
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม/ 

สนับสนุนศูนย์พัฒนา 

ครอบครัวต าบลบ่อหิน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย ์
พัฒนาครอบครัวใน 
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

สนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์ พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สถาบัน
ครอบครัวใน
ต าบลบ่อหินมี
ความเข้มแข็ง 
ร้อยละ100 

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง และ
สามารถป้องกัน 
ปัญหาที่เกิดจาก
เด็กและเยาวชนได ้

ส านักปลดั 

2 โครงการเตรยีมความ
พร้อมรองรับสังคมสูง
วัยต าบลบ่อหิน 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรองรับสังคมสูง
วัยของต าบลบ่อหิน 

จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ต าบลบ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ต าบลบ่อหินมี
ความพร้อม
รองรับสังคมสูง
วัยร้อยละ 80 

ประชาชนท่ีเข้าสู่
สังคมสูงวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 

รวม  2  โครงกำร รวมงบประมำณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 43 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคม  
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 

โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพื่อ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง 

เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล 

สนับสนุนค่าตอบแทน
ให้แก่อาสาสมคัรบริบาล
ท้องถิ่นตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
ร้อยละ100 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิงได้รับการดูแล
และมึคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
รู้จักวิธีการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

จัดโครงการอบรมให้
ความรู้และการปฏิบัตติน
ในการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา่ 
2019 (โควิด 19) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
สามารถ
ป้องกันโรคได้
ร้อยละ 60 

ประชาชนต าบลรู้จัก
วิธีการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด 19) 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
ป้องกัน โรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดอัตราป่วยและไม่มี
ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
ด้วยการก าจดัแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายและก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ในโรงเรียน มัสยดิและชุมชน 

จัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ ายาพ่นหมอกควัน
เคมีภณัฑ์ เวชภณัฑ ์ต่างๆ 
น้ ามันผสมน้ ายาก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย สารเคมี ฯลฯ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ผู้ป่วยลดลง
ร้อยละ90 

อัตราการป่วยด้วย
โรคไขเ้ลือดออกของ
ประชาชนในต าบล
บ่อหินลดลง 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 44 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคม  
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 
 
 
 
 

โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

1.เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสม
กับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะ
ประสบการณ์และการเรียนรูต้่างๆ 
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

1. อุดหนุนงบประมาณให้แก่
กรรมการหมู่บ้านจ านวน 9 
หมู่บ้านเพื่อไปด าเนินการ
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (หมู่บา้นละ 20,000 
บาท) 
2. จัดโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข กรณีที่
คณะกรรมการหมู่บา้นไม่
สามารถด าเนินโครงการได ้

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
ปราศจาก
โรคภยัร้อยละ
70 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็ง
ปราศจากโรคภยั 

ส านักปลดั 

5 โครงการจดัซื้อ
รถบรรทุกขยะ 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะจาก
หมู่บ้าน/ชุมชนส่งก าจดัที่เตาเผา 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ (ตามมาตรฐานครภุัณฑ์) 

- 2,500,000 - - - ลดปรมิาณ
ขยะตกค้างได้
ร้อยละ90 

สามารถลด
ปริมาณขยะใน
พื้นที่ได ้

ส านักปลดั 

รวม  4  โครงกำร 445,000 2,945,000 445,000 445,000 445,000    

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 45 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 
 

โครงการปรับถมที่เพื่อ
เตรียมการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อปรับถมที่เพื่อ
เตรียมการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

ถมดินเพื่อปรับพ้ืนท่ี
ส าหรับก่อสร้างอาคารที่
ท าการ อบต.บ่อหิน
(รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.บ่อหินก าหนด) 

900,000 - - - - ร้อยละ 100 ของ
ทีด่ินได้มคีวาม
พร้อมกับการ
ก่อสร้างอาคารที่
ท าการ 

สถานท่ีมีความ
พร้อมส าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง
อาคารที่ท าการ 
อบต.บ่อหิน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 
 

เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินมี
อาคารที่ท าการที่ถาวร
และมีความสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน
(รายละเอียดตามแบบท่ี 
อบต.บ่อหินก าหนด) 

7,000,000 7,000,000 - - - มีความ
สะดวกสบายใน
การบริการ
ประชาชนไดร้้อย
ละ90 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินมี
อาคารที่ท าการ
ถาวรและมีความ
สะดวกในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั/
กองช่าง 

 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 46 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างต่อเติม
อาคารห้อง
ประชุมชายหาด
หัวหิน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินมีสถานท่ี
ส าหรับจัดประชุมและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ด าเนินการต่อเตมิปรับปรุงอาคาร
ห้องประชุมชายหาดหัวหิน หมู่ที่ 6 

500,000 - - - - จ านวนครั้ง
ของการจัด
ประชุมและจัด
กิจกรรม 

มีสถานท่ีส าหรับจดั
ประชุมและจัด
กิจกรรม 

ส านักปลดั/ 
กองช่าง 

4 โครงการบ่อหิน 
สมาร์ทซติี้ 
(Bohin Smart 
City) 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนท่ีทันสมัยและ
รวดเร็ว 
 

จัดท าแอปพลิเคชั่นในการให้
บริหารประชาชนและจัดอบรมให้
ความรู้ให้แก่เจา้หน้าท่ีในการใช้
แอปพลิเคชั่นในการให้บริการ
ประชาชน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ได้ร้อยละ90 

สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง. 
-กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 47 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการช่วยเหลือ 
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนท่ีได้รบั
ความ เดือดร้อน
หรือไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ใน
การด ารงชีพ 

ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนท้ัง 3 ด้าน 
ได้แก ่ด้านสาธารณภยั
หรือภัยพิบัต ิด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดา้น
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
ต าบลได้รบัการ
ช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

ประชาชนในต าบล
บ่อหินได้รับการ
ช่วยเหลือท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการติดตั้ง wifi 
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลบ่อหินเข้าถึง
ระบบข้อมลูข่าวสาร
อย่างทันต่อ
สถานการณ ์

ติดตั้งระบบ wifi ใน
ต าบลบ่อหิน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90ของ
ประชาชนที่รับรู้
ข่าวสารได้ทัน
สถานการณ ์

ประชาชนในต าบล
บ่อหินมีความ
ปลอดภัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั
กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 48 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการจดัซื้อที่ดิน
เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและสิ่งปลูก
สร้างต่างๆที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินได้มี
สถานท่ีส าหรับ
ก่อสร้างที่ท าการและ
อาคารควบอ่ืนๆ
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและสิ่งปลูก
สร้างต่างๆที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

3,000,000 - - -  อบต.บ่อหินมี
สถานท่ีส าหรับ
ก่อสร้าง
ส านักงาน
ถาวร 

อบต.บ่อหินมี
สถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารที่
ท าการและ
อาคารอื่นท่ี
ถาวร 

ส านักปลดั/
กองช่าง/ 
กองคลัง 

8 โครงการติดตั้งซุม้
เฉลิมพระเกียรติ
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ติดตั้งซุ้มเฉลมิพระ
เกียรติ ในต าบลบ่อหิน 
จ านวน 9 หมูบ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรต ิ

ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักปลดั 

 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 49 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 เสรมิสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
        6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และบุคคลภายนอก   

จัดโครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ 
การศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างของ อบต.
บ่อหินและหรือ
บุคคลภายนอก ตาม
ระเบียบวา่ด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ฝึกอบรมฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากรและ
บุคคลภายนอก
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
90 

บุคลากรของ 
อบต. มีความรู้
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม  9 โครงกำร รวมงบประมำณ 13,100,000 8,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000    

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 50 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง  
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที3่ เสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  
   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  
      6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อพฒันาศักยภาพ
ของสมาชิก อปพร.ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดโครงการฝึกอบรม 
อปพร.ปีละ 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ 
สมาชกิ อปพร. 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

สมาชกิ อปพร.ม ี
ศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

รวม  1 โครงกำร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 51 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี  1  พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที3่ เสริมสรา้งความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร  
     6.3 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริม
การด าเนินงาน
ของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลบ่อ
หิน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
ต าบลบ่อหิน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก ่กลุ่มสภาองค์กร
ชุมชนต าบลบ่อหิน 
เพื่อไปด าเนินการตาม 
ภารกิจหน้าท่ี 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของสภา
องค์กรชุมชนท่ีมี
บทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนท้องถิ่น 

ชุมชนเข้มแข็งและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
การด าเนินงาน
ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในการ
ดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและ
กันภายในชุมชน และเป็นฐาน
รากของการสรา้งหลักประกัน
ความ มั่นคงของคนในชุมชนบน
พื้นฐานการให้อย่างมีคุณค่าและ
การรับอย่างมีศักดิ์ศร ี

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แกก่องทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
บ่อหิน เพื่อไป
ด าเนินการตาม 
ภารกิจหน้าท่ี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่มี
บทบาทในการดูแล
สร้างหลักประกันให้
คนในท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล
บ่อหินมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักปลดั 

รวม  2 โครงกำร รวมงบประมำณ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000    

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 52 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 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 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการ
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

เพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานลม  
เพื่อลดค่าไฟฟ้าของ
ประชาชน 

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และ
กังหันลมในการผลิต
กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ต าบลบ่อ
หิน 

10,000,000 10,000,000 - -  ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า
ลดลง  

ประชาชนต าบลบ่อ
หิน มีค่าใช้จ่าย
ลดลงท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 53 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 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 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

2 โครงการติดตั้งไฟ
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และ
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดยีว พร้อม
ติดตั้งเสาแบบก่ิงเดยีวถ้ าน้ าทิพย์ 
สายพรุจดู-เขาเจ็ดยอด จ านวน 50 
ชุด สายเขาเจ็ดยอด-ดุหุน จ านวน 
64 ชุด สายเขาเจ็ดยอด-ไสต้นวา 
จ านวน 28  ชุด 

10,000,000 10,000,000 - - - ร้อยละ 80-ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม  2  โครงกำร รวมงบประมำณ 20,000,000 20,000,000       
หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 54 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 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 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
เขาเจ็ดยอด  
(แดนโลกล้านปี) หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติในพื้นที่
ต าบลบ่อหิน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขา
เจ็ดยอด (แดนโลกล้านปี) 
ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาต ิ

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

เขาเจ็ดยอดได้รับการ
พัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ของต าบลบ่อหิน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
และตดิตั้งสะพานลอยน้ า
บริเวณหาดทุ่งคลองสน 
เชื่อมหาดเก็บตะวันและ
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง  หมู่ที่ 2   

เพื่อให้บริเวณหาด
คลองสนมภีูมิทัศน์ที่
สวยงามและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้อ
สะพานลอยน้ าพร้อมตดิตั้ง
บริเวณหาดทุ่งคลองสน
เชื่อมต่อหาดเก็บตะวัน 

10,00,000 10,000,000 - - - สถานท่ี
ท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา
จ านวน 1 แห่ง 

สถานท่ีท่องเที่ยวใน
ต าบลบ่อหินไดร้ับการ
พัฒนา 
 

กองช่าง/ 
ส านักปลดั 

รวม  2  โครงกำร รวมงบประมำณ 20,000,000 20,000,000       
หมำยเหตุ เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แบบ  ผ.02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 55 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่  1  พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมำณ หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ส านักงานเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

จัดซื้อโตะ๊ส านักงาน จ านวน 3 ตัว 
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว 
 จัดซื้อโต๊ะส านักงาน  

30,000 
 

17,500 

- - - - ส านักปลดั 
 

กองช่าง 
2 บริหารงาน

ทั่วไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า

และวิทย ุ
เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงห้องประชุม 
จ านวน 1 ชุด 
  

100,000 - - - - ส านักปลดั 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
โฆษณาและเผยแพร่
เพียงพอต่อการใช้งาน 

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจกเตอร์พร้อม
จอภาพมอเตอร์ จ านวน 1 ชุด 
  

44,000 
- - - - 

ส านักปลดั 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุต๊ จ านวน 2 ตัว 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ 1 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
 

44,000 
22,000 
2,500 

- - - - ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองช่าง 

5 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ล าโพงพร้อมท้ายฮอร์น  
- 250,000 - 250,000 - กองช่าง 

 

แบบ  ผ.03 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 56 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่  1  พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 
งบประมำณ หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

- โคมไฟถนน 70w จ านวน 90 ชุดๆละ
4,200 บาท 
- โคมไฟถนน ส าหรับหลอดตะเกียบ
ประหยัดไฟ จ านวน 50 ชุดๆละ2,350 บาท 

348,600 
 

115,150 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

กองช่าง 
 
 

6 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ล าโพงพร้อมท้ายฮอร์น  
- 250,000 - 250,000 - กองช่าง 

7 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

หม้อเพิ่มไฟอัตโนมตัิ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ขนาด 10 KW 45.45A จ านวน 
3 ตู ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

8 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
เพียงพอต่อการใช้งาน 

จัดซื้อรอกโซม่ือโยก ขนาด 1.5 ตัน  4,000 - - - - กองช่าง 

หมายเหตุ   1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 
               2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑต์ามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภัณฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
                   ตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น 
              3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภณัฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดแุละครุภณัฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท 
                 รายจ่ายตามงบประมาณ ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านกังานครุภัณฑ์การศกึษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นตน้ 
              4. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรอืคุณลกัษณะที่จ าเป็น เป็นต้น 

แบบ  ผ.03 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่หิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน หน้า 57 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน ส านกัปลดั 
องค์การบรหิารสว่นต าบลบอ่หนิ อ าเภอสเิกา จงัหวัดตรงั 

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

Website : www.bohin.org 
Facebook : องค์การบรหิารสว่นต าบลบอ่หนิ อ าเภอสเิกา จงัหวัดตรงั 

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

