
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน    
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 –  ๒๕70)  

............................................................. 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อ ง เพ่ือน ามาทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566 - 2570 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17  กันยายน
2564 และสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่  1/2564 วันที่ 28 
กันยายน 2564 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ.2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
มาตรา 22 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 
หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ได๎กําหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอํานาจและหน๎าที่ใน
การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แจ๎งให๎
ดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนตุลาคม กํอนปีงบประมาณถัดไป โดยพิจารณาให๎มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑จังหวัด ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาท๎องถิ่น หมายถึงแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น 
รับทราบป๓ญหา ความต๎องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยให๎นําข๎อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น นั้น 

 

 เพ่ือให๎การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ ยวข๎อง องค๑การ
บริหารสํวนตําบลบํอหินจึงจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจํายประจําปี และพร๎อมที่จะนําไปสูํการปฏิบัติและสามารถใช๎ในการประสานแผนการพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล๎องกับกับยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑
จังหวัด ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน จึงหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลบํอหิน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนตําบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริงตํอไป 
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ส่วนที่ 1  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ด้านกายภาพ 
                องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน เป็นองค๑การบริหารสํวนตําบล 1 ใน 5 องค๑การบริหารสํวนตําบลของ
อําเภอสิเกา  ได๎รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค๑การบริหารสํวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผล
บังคับใช๎เมื่อปี พ.ศ. 2540  และที่ทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน ตั้งอยูํเลขที่ 258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ๑ หมูํที่ 
1 ตําบลบํอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน อยูํหํางจากที่วําการอําเภอสิเกา ประมาณ 1 
กิโลเมตร และหํางจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 33 กิโลเมตร 

            เนื้อที ่
             องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 121.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,937.5 ไรํ แยกเป็นแตํละ
หมูํบ๎านได๎ดังนี้ 

 1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 1) บ๎านบํอหิน หมูํที่ 1 มีพ้ืนที่จํานวน 9,245 ไรํ (14.792 ตารางกิโลเมตร) อยูํในเขตตําบลบํอหิน หํางจาก
อําเภอสิเกาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ หมูํที่ 7 
และบ๎านไรํออก หมูํที่ 5    
 2) บ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 มีพ้ืนที่จํานวน 11,815 ไรํ (18.904 ตารางกิโลเมตร)  อยูํในเขตตําบลบํอหิน หําง
จากอําเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านบํอหิน หมูํที่ 1 บ๎านไสต๎นวา หมูํที่ 
4 บ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ หมูํที่ 7 และบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8  
 3) บ๎านดุหุน หมูํที่ 3 มีพ้ืนที่จํานวน 8,450 ไรํ ( 13.52 ตารางกิโลเมตร)  อยูํในเขตตําบลบํอหิน หํางจาก
อําเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านไสต๎นวา หมูํที่ 4 บ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 
บ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 และบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9  
 4) บ๎านไสต๎นวา หมูํที่ 4 มีพ้ืนที่จํานวน 14,950 ไรํ ( 23.92 ตารางกิโลเมตร)  อยูํในเขตตําบลบํอหิน หําง
จากอําเภอสิเกาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านดุหุน หมูํที่ 3 บ๎าน
ใหม-ํทุํงโพธิ์ หมูํที่ 7 และบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8  
 5) บ๎านไรํออก หมูํที่ 5 มีพ้ืนที่จํานวน 17,500 ไรํ ( 28 ตารางกิโลเมตร)  อยูํในเขตตําบลบํอหิน หํางจาก
อําเภอสิเกาไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านบํอหิน หมูํที่ 1 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ หมูํที่ 7 
เทศบาลตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิเกา และองค๑การบริหารสํวนตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ  
 6) บ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 มีพ้ืนที่จํานวน 1,835 ไรํ ( 2.936 ตารางกิโลเมตร) อยูํในเขตตําบลบํอหิน หํางจาก
อําเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านดุหุน หมูํที่ 3 บ๎าน
โต๏ะบัน หมูํที่ 8 และบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9  
 7) บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ หมูํที่ 7 มีพ้ืนที่จํานวน 15,235 ไรํ (24.376 ตารางกิโลเมตร) อยูํในเขตตําบลบํอหิน 
หํางจากอําเภอสิเกาไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านบํอหิน หมูํที่ 1 บ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 
บ๎านไสต๎นวา หมูํที่ 4 และบ๎านไรํออก หมูํที่ 5  
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 8) บ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 มีพ้ืนที่จํานวน 915 ไรํ (1.464 ตารางกิโลเมตร)  อยูํในเขตตําบลบํอหิน หํางจาก
อําเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 4 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านดุหุน หมูํที่ 3 บ๎าน
ไสต๎นวา หมูํที่ 4 และบ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 
 9) บ๎านปากคลอง หมูํที่ 9 มีพ้ืนที่จํานวน 4,525 ไรํ (7.24 ตารางกิโลเมตร) อยูํในเขตตําบลบํอหิน หําง
จากอําเภอสิเกาไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตํอกับบ๎านดุหุน หมูํที่ 3 และบ๎านหัวหิน หมูํ
ที่ 6  
 1.1.2 อาณาเขต 
  องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน มีอาณาเขตติดตํอกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ตํางๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตํอกับองค๑การบริหารสํวนตําบลเขาไม๎แก๎ว อําเภอสิเกา    จังหวัดตรัง 
  ทิศใต๎   ติดตํอกับองค๑การบริหารสํวนตําบลไม๎ฝาด     อําเภอสิเกา    จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก  ติดตํอกับเทศบาลตําบลนาเมืองเพชร           อําเภอสิเกา    จังหวัดตรัง  
                                          และองค๑การบริหารสํวนตําบลเขาวิเศษ        อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันตก  ติดตํอกับทะเลอันดามัน 

 

แผนที่ต าบลบ่อหิน 
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 1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนคํอนข๎างสูง และเป็นชายทะเล พื้นที่ทางตอน
เหนือจะเป็นที่ราบคํอนข๎างสูง สํวนพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาบางสํวนและติดกับ
ชายทะเล สํวนทิศใต๎เป็นพ้ืนที่ราบ 

 1.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร๎อน มี 2 ฤดู คือ 
 1) ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 
 2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 

     1.1.5 ลักษณะของดิน 

 ดินในพื้นท่ีตําบลบํอหิน มีอยูํด๎วยกัน 2 ลักษณะ คือ 
 1) ดินรํวน 
 2) ดินรํวนปนทราย 

 1.1.6 ลักษณะของแหล่งน้ า 

 1) แหลํงน้ําธรรมชาติ ได๎แกํ ลําน้ํา ลําห๎วย จํานวน 9 แหํง 
 2) แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้น ได๎แกํ  
  - ฝาย จํานวน 1 แหํง 
  - บํอน้ําตื้น จํานวน 396 แหํง 
  - บํอบาดาลโยก จํานวน 11 แหํง 
  - ประปาหมูํบ๎าน จํานวน 9 แหํง 
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     1.1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 มีลักษณะเป็นปุาชายเลนหรือปุาโกงกางหรือปุาพังกาขึ้นอยูํตามบริเวณชายฝ๓่งทะเล บริเวณปากแมํน้ําหรือ
อําว ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีระดับน้ําทะเลทํวมถึง ได๎แกํ หมูํที่ 2 หมูํที่ 3 หมูํที่ 6 หมูํที่ 8 และหมูํที่ 9 

1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

     1.2.1 เขตการปกครอง 

องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหินมีจํานวนหมูํบ๎านที่อยูํในเขตรับผิดชอบ จํานวน 9 หมูํบ๎าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน หมายเหตุ 

 1 บ๎านบํอหิน นายบุญชอบ กาฬสุวรรณ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 1 
 2 บ๎านพรุจูด นายนิกร ทองหอม ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 2 
 3 บ๎านดุหุน นายสมบูรณ๑ ตรงมาตัง ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 3 
 4 บ๎านไสต๎นวา นายสุนทร แซํเลี้ยว ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 4 
 5 บ๎านไรํออก นายไพรัช ตงตําหนิ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 5 
 6 บ๎านหัวหิน นายบุญฤทธิ์ รําภา ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 6 
 7 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน กํานันตําบลบํอหิน 
 8 บ๎านโต๏ะบัน นางสาววลัยพร บุญญา ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 8 
 9 บ๎านปากคลอง นายเกษม บุญญา ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 9 

 

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

 1.2.2 การเลือกตั้ง/ข้อมูลผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น  

             การแบํงเขตการเลือกตั้ง องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน แบํงเขตเลือกตั้งออกเป็น  9  เขต  ดังนี้ 
 เขตเลือกตั้งที่  1     หมูํที่  1  บ๎านบํอหิน   ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที่  2     หมูํที่  2  บ๎านพรุจูด   ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที่  3     หมูํที ่ 3  บ๎านดุหุน   ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที ่ 4     หมูํที่  4  บ๎านไสต๎นวา   ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที่  5    หมูํที่  5  บ๎านไรํออก   ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที่  6     หมูํที่  6  บ๎านหัวหิน    ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที่  7     หมูํที ่ 7  บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์   ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที่  8    หมูํที ่ 8  บ๎านโต๏ะบัน   ตําบลบํอหิน 
 เขตเลือกตั้งที่  9     หมูํที ่ 9  บ๎านปากคลอง   ตําบลบํอหิน 

     1.2.2.1 การเลือกตั้ง 
 - พ.ศ.2552 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน กรณีครบวาระ 6 
กันยายน 2552 (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552) 
 - พ.ศ.2556 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน กรณีครบวาระ 5 
กันยายน 2556 (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
  - พ.ศ. 2564 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน พฤศจิกายน 2564 
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1.3 ประชากร 

     1.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 1.3.1.1 ข้อมูลปัจจุบัน 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน 7,244 คน โดยแยกเป็นชาย 3,686 คน  
แยกเป็นหญิง 3,558 คน ครัวเรือนทั้งสิ้น  2,331  ครัวเรือน  โดยแยกเป็นหมูํบ๎านตํางๆ ดังนี้    

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
 1 บ๎านบํอหิน 250 246 496 263 
 2 บ๎านพรุจูด 913 524 1,037 365 
 3 บ๎านดุหุน 520 508 1,028 270 
 4 บ๎านไสต๎นวา 461 516 977 325 
 5 บ๎านไรํออก 613 580 1,193 375 
 6 บ๎านหัวหิน 172 183 355 121 
 7 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ 410 364 774 263 
 8 บ๎านโต๏ะบัน 508 453 961 238 
 9 บ๎านปากคลอง 208 171 379 111 
  รวม 3,686 2,558 7,244 2,331 

 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอสิเกา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 1.3.1.2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านบํอหิน 250 246 496 232 249 481 235 251 486 
2 บ๎านพรุจูด 913 524 1,037 509 538 1,047 512 538 1,050 
3 บ๎านดุหุน 520 508 1,028 525 510 1,035 524 512 1,036 
4 บ๎านไสต๎นวา 461 516 977 439 498 937 441 501 942 
5 บ๎านไรํออก 613 580 1,193 594 573 1,167 594 574 1,168 
6 บ๎านหัวหิน 172 183 355 172 180 352 174 184 358 
7 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ 410 364 774 409 368 777 405 371 776 
8 บ๎านโต๏ะบัน 508 453 961 503 454 957 505 451 956 
9 บ๎านปากคลอง 208 171 379 207 169 376 205 169 374 
 รวม 3,686 2,558 7,244 3,590 3,539 7,129 3,595 3,551 7,146 
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 1.3.1.3 ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
0-4 ปี 204 169 373 
5-9 ปี 261 285 446 

10-14 ปี 239 249 488 
15-19 ปี 292 249 541 
20-24 ปี 323 237 550 
25-29 ปี 248 282 530 
30-34 ปี 314 270 584 
35-39 ปี 278 323 601 
40-44 ปี 274 293 567 
45-49 ปี 301 266 567 
50-54 ปี 255 274 529 
55-59 ปี 230 237 467 
60-64 ปี 153 165 318 
65-69 ปี 122 126 248 
70-74 ปี 74 88 162 
75-79 ปี 55 53 108 
80-84 ปี 39 35 74 
85-89 ปี 20 43 63 
90-94 ปี 10 13 23 
95-100 ปี 3 6 9 

มากกวํา 100 ปี - 1 1 
 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอสิเกา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

1.4 สภาพทางสังคม 

     1.4.1 การศึกษา 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน มีสถานศึกษา/แหลํงที่ให๎ความรู๎กับเด็กนักเรียน แยกเป็น 
 -  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลบํอหิน มีจํานวน 6 แหํง ได๎แกํ 
 1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย๑ ตั้งอยูํ หมูํที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  
 2. โรงเรียนบ๎านพรุจูด  ตั้งอยูํ หมูํที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 3. โรงเรียนบ๎านดุหุน ตั้งอยูํ หมูํที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 4. โรงเรียนบ๎านไสต๎นวา ตั้งอยูํ หมูทํี่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 5. โรงเรียนบ๎านไรํออก      ตั้งอยูํ หมูํที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 6. โรงเรียนบ๎านหัวหิน  ตั้งอยูํ หมูํที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
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 -  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในตําบลบํอหิน มีจํานวน 5 ศูนย๑ ได๎แกํ 
 1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 
 2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านดุหุน หมูํที่ 3 
 3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไสต๎นวา หมูํที่ 4 
 4. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านไรํออก หมูํที่ 5 
 5. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 

     1.4.2 สาธารณสุข 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน มีหนํวยพยาบาลที่ให๎บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล 
จํานวน 1 แหํง คือ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านไรํออก (สถานีอนามัยบ๎านไรํออก) ตั้งอยูํหมูํที่ 5 ตําบลบํอหิน มี
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข จํานวน 2 คน 

     1.4.3 การสังคมสงเคราะห์ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ     

1.5. ระบบบริการพื้นฐาน 

    1.5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 การคมนาคมในพ้ืนที่ขององค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน ใช๎การคมนาคมทางบกเป็นสําคัญ โดยมีทางหลวง
แผํนดิน หมายเลข 4046 (ถนนตรัง–สิเกา) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข๎าสูํตัวเมืองและอําเภอใกล๎เคียง 
นอกจากนี้ยังมีถนน รพช. ถนนโยธาธิการ และถนนของท๎องถิ่นเป็นถนนโครงขําย แยกจากถนนสายหลักเข๎าสูํหมูํบ๎าน
และเชื่อมโยงระหวํางหมูํบ๎าน สํวนถนนที่ใช๎ภายในหมูํบ๎านสํวนใหญํเป็นถนนดินลูกรัง โดยมีจํานวนถนน แยกเป็น 
 -  ถนนผิวจราจรลาดยาง 17 สาย       
 -  ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 27 สาย       
 -  ถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก 30 สาย       
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บัญชีถนนแยกรายหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

 

ล าดับ
ที ่

รหัส 
สายทาง 

ชื่อถนน หมู่ที ่
ประเภทถนน 

รวม
ระยะทาง 

กว้าง 
(เมตร) 

ราง / ท่อระบายน้ า 
สภาพปัจจบุัน 

คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง (เมตร) มีด้านเดียว มี  2  ด้าน ไม่มี 
1 ตง.ถ.064-049 สายควนไทร 1   / 1,000 4   / ใช๎งานได๎ด ี
2 ตง.ถ.064-050 สายหน๎าโรงเรยีนสเิกาประชาผดุงวิทย๑ 1 /   135 4   / ใช๎งานได๎ด ี
3 ตง.ถ.064-013 สายวังยอหรร 1 /  / 1,000 4   / ใช๎งานได๎ด ี
4 ตง.ถ.064-014 สายโคกโดน 1 /  / - 4   / ใช๎งานได๎ด ี
5 ตง.ถ.064-012 สายหลังอําเภอ – ไรํออก 1,5  / / 4,750 6   / ใช๎งานได๎ด ี
6 ตง.ถ.064-015 สายหลังอําเภอ-เลี่ยงเมือง 1 /   390 4   / ใช๎งานได๎ด ี
7 ตง.ถ.064-051 สายเลียบชายหาดคลองสน 2   / 330 4   / ใช๎งานได๎ด ี

8 ตง.ถ.064-001 สายสเิกา-ไสต๎นวา 2,3,4,6,8,9  /  13,485 6   / ใช๎งานได๎ด ี

9 ตง.ถ.064-002 สายทําเทียบเรือคลองสน 2  /  4,355 7   / ใช๎งานได๎ด ี

10 ตง.ถ.064-016 สายสันติสุข 2 /  / 950 4   / ใช๎งานได๎ด ี

11 ตง.ถ.064-005 สายสองแพรก-ทุํงคลองสน 2  / / 2,950 4   / ใช๎งานได๎ด ี

12 ตง.ถ.064-006 สายบํอหิน 2 /   1,600 4   / ใช๎งานได๎ด ี

13 ตง.ถ.064-007 สายหนองมาบหว๎า 2   / 600 3   / ใช๎งานได๎ด ี

14 ตง.ถ.064-008 สายวงแหวน-สองแพรก 2  /  620 4   / ใช๎งานได๎ด ี

15 ตง.ถ.064-009 สายพรุจดู-ไสต๎นวา 2,4  /  4,230 6   / ใช๎งานได๎ด ี
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บัญชีถนนแยกรายหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส 
สายทาง 

ชื่อถนน หมู่ที ่
ประเภทถนน 

รวม
ระยะทาง 

กว้าง 
(เมตร) 

ราง / ท่อระบายน้ า 
สภาพปัจจบุัน 

คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง (เมตร) มีด้านเดียว มี  2  ด้าน ไม่มี 
16 ตง.ถ.064-042 สายน้ําฉํา 2   / 300 4   / ใช๎งานได๎ด ี
17 ตง.ถ.064-043 สายทุํงเลีย้งชาวนา 2   / 365 3   / ใช๎งานได๎ด ี
18 ตง.ถ.064-044 สายสติวิเคราะห๑ 2 /   64 3   / ใช๎งานได๎ด ี
19 ตง.ถ.064-045 สายพรุจดู-เขาเจ็ดยอด 2  /  2,380 4   / ใช๎งานได๎ด ี
20 ตง.ถ.064-017 สายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 3 /   150 3.50   / ใช๎งานได๎ด ี
21 ตง.ถ.064-018 สายวงแหวนตะวันตก 3 /   300 3   / ใช๎งานได๎ด ี
22 ตง.ถ.064-041 สายดุหุน-เขาเจด็ยอด 3  /  3,050 6   / ใช๎งานได๎ด ี

23 ตง.ถ.064-046 สายกุโบร๑ 3 /   133 4   / ใช๎งานได๎ด ี

24 ตง.ถ.064-052 สายนากลาง-ดุหุน 4   / 800 3   / ใช๎งานได๎ด ี

25 ตง.ถ.064-053 สายทางเข๎า ศพด. 4 /   50 5   / ใช๎งานได๎ด ี

26 ตง.ถ.064-003 สายไสต๎นวา-นาออก 4  /  1,413 6   / ใช๎งานได๎ด ี

27 ตง.ถ.064-010 สายกลางบ๎าน 4 /  / 730 4   / ใช๎งานได๎ด ี

28 ตง.ถ.064-019 สายน้ําพ-ุนาตีน 4   / 3,000 4   / ใช๎งานได๎ด ี

19 ตง.ถ.064-020 สายทุํงโพธิ-์นาตีน 4  /  1,390 4   / ใช๎งานได๎ด ี

30 ตง.ถ.064-021 สายสาํนัก 4  /  1,040 4   / ใช๎งานได๎ด ี
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บัญชีถนนแยกรายหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส 
สายทาง 

ชื่อถนน หมู่ที ่
ประเภทถนน 

รวม
ระยะทาง 

กว้าง 
(เมตร) 

ราง / ท่อระบายน้ า 
สภาพปัจจบุัน 

คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง (เมตร) มีด้านเดียว มี  2  ด้าน ไม่มี 

31 ตง.ถ.064-022 สายบํอยาง 4 /   530 4   / ใช๎งานได๎ด ี

32 ตง.ถ.064-054 สายวงแหวน 4 5   / 650 4   / ใช๎งานได๎ด ี

33 ตง.ถ.064-055 สายรํวมใจ 1 5   / 480 3   / ใช๎งานได๎ด ี

34 ตง.ถ.064-056 สายรวมใจรวมพลัง 5   / 340 3   / ใช๎งานได๎ด ี

35 ตง.ถ.064-057 สายรํวมใจ 2 5   / 400 3   / ใช๎งานได๎ด ี

36 ตง.ถ.064-058 สายบ๎านนายเหิม 5 /   380 4   / ใช๎งานได๎ด ี

37 ตง.ถ.064-023 สายวงแหวน 1 5   / 2,350 4   / ใช๎งานได๎ด ี

38 ตง.ถ.064-024 สายวงแหวน 2 5   / 1,500 4   / ใช๎งานได๎ด ี

39 ตง.ถ.064-025 สายวงแหวน 3 5   / 650 3   / ใช๎งานได๎ด ี

40 ตง.ถ.064-026 สายควนเห็นเล – ห๎วยตํอ 5   / 600 4   / ใช๎งานได๎ด ี

41 ตง.ถ.064-027 สายข๎างโรงเรียนไรํออก 5 /   415 4   / ใช๎งานได๎ด ี

42 ตง.ถ.064-048 สายไรํออก-ห๎วยตํอ 5  /  270 6   / ใช๎งานได๎ด ี

43 ตง.ถ.064-059 สายโรงเรียนบา๎นหัวหิน 6 /   615 4   / ใช๎งานได๎ด ี

44 ตง.ถ.064-028 สายกลางนา-กลางบ๎าน 6  / / 3,250 4   / ใช๎งานได๎ด ี

45 ตง.ถ.064-029 สายบ๎านนายไสว 6 /  / 650 3   / ใช๎งานได๎ด ี
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บัญชีถนนแยกรายหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส 
สายทาง 

ชื่อถนน หมู่ที ่
ประเภทถนน 

รวม
ระยะทาง 

กว้าง 
(เมตร) 

ราง / ท่อระบายน้ า 
สภาพปัจจบุัน 

คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง (เมตร) มีด้านเดียว มี  2  ด้าน ไม่มี 

46 ตง.ถ.064-030 สายหาดหัวหินตัวท ี 6 /   225 4   / ใช๎งานได๎ด ี

47 ตง.ถ.064-060 สายบ๎านใหม-ํเลี่ยงเมือง 7 /   424 4   / ใช๎งานได๎ด ี

48 ตง.ถ.064-061 สายหินลูกช๎าง 7   / 730 4   / ใช๎งานได๎ด ี

49 ตง.ถ.064-031 สายทุํงโพธิ-์บ๎านใหม ํ 7  /  3,330 6   / ใช๎งานได๎ด ี

50 ตง.ถ.064-032 สายเลี่ยงเมือง-ห๎วยคลุ๎ม 7  / / 3,280 6   / ใช๎งานได๎ด ี

51 ตง.ถ.064-033 สายวงแหวน 7 /  / 1,680 4   / ใช๎งานได๎ด ี

52 ตง.ถ.064-034 สายในควน 7 /   500 4   / ใช๎งานได๎ด ี

53 ตง.ถ.064-035 สายเกาะอ๎ายกลิ้ง  ชํวงที่  1 7   / 850 4   / ใช๎งานได๎ด ี

54 ตง.ถ.064-047 สายเกาะอ๎ายกลิ้ง  ชํวงที่  2 7  /  900 6   / ใช๎งานได๎ด ี

55 ตง.ถ.064-062 สายทําเรือ 8 /   68 6   / ใช๎งานได๎ด ี

56 ตง.ถ.064-063 สายบ๎านนายสะเบ็บ 8 /   190 4   / ใช๎งานได๎ด ี

57 ตง.ถ.064-004 สายโต๏ะบัน-ดุหุน 8,3  /  2,600 6   / ใช๎งานได๎ด ี

58 ตง.ถ.064-036 สายกลางบ๎าน 8 /   980 4   / ใช๎งานได๎ด ี

59 ตง.ถ.064-064 สายบ๎านมั่นคง 9   / 414 6   / ใช๎งานได๎ด ี

60 ตง.ถ.064-065 สายกุโบว๑ 9 /   110 4   / ใช๎งานได๎ด ี
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บัญชีถนนแยกรายหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 

ล าดับ
ที ่

รหัส 
สายทาง 

ชื่อถนน หมู่ที ่
ประเภทถนน 

รวม
ระยะทาง 

กว้าง 
(เมตร) 

ราง / ท่อระบายน้ า 
สภาพปัจจบุัน 

คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง (เมตร) มีด้านเดียว มี  2  ด้าน ไม่มี 

61 ตง.ถ.064-066 สายวงแหวนตะวันออก 9 /   640 4   / ใช๎งานได๎ด ี

62 ตง.ถ.064-011 สายวงแหวน คสล. 9 /   550 4   / ใช๎งานได๎ด ี

63 ตง.ถ.064-037 สายวงแหวน 9   / 600 4   / ใช๎งานได๎ด ี

64 ตง.ถ.064-040 สายวงแหวนตะวันตก 9   / 250 4   / ใช๎งานได๎ด ี

รวม 27 17 30 83,261      

 
**ข้อมูลจากกองช่าง อบต.บ่อหิน  1/7/64 
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 1.5.2 การไฟฟ้า 

  ไฟฟูาในครัวเรือน  มีไฟฟูาเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน  จํานวน  9  หมูํบ๎าน  แตํยังไมํครอบคลุมทุก
ครัวเรือน  ราษฎรมีไฟฟูาใช๎ประมาณร๎อยละ  95 ของครัวเรือนในหมูํบ๎าน  

    1.5.3 การประปา 

 ในพ้ืนที่ตําบลบํอหิน  ใช๎น้ําประปาจากระบบประปาผิวดินและบาดาลของ อบต. บํอหิน ทั้งหมด  24  
จุด  แยกเป็นรายหมูํบ๎าน  ดังนี้ 
 1. หมูํที่  1  บ๎านบํอหิน จํานวน  3  จุด 
 2. หมูํที่  2  บ๎านพรุจูด จํานวน  4  จุด 
 3. หมูํที่  4  บ๎านไสต๎นวา จํานวน  4  จุด 
 4. หมูํที่  5  บ๎านไรํออก จํานวน  4  จุด 
 5. หมูํที่  6  บ๎านหัวหิน จํานวน  3  จุด 
 6. หมูํที่  7  บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ จํานวน  4  จุด 
 7. หมูํที่  8  บ๎านโต๏ะบัน จํานวน  1  จุด 
 8. หมูํที่  9  บ๎านปากคลอง จํานวน  1  จุด 
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รายละเอียดระบบการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  
 

ล าดับ
ที ่

ขนาดของระบบประปา ที่ต้ัง ปีที่ก่อสร้าง ก าลังการผลิตลบ.ม/ชม. 
ขนาดถังพักน้ า

ลบ.ม 
แหล่งน้ าดิบ 

ผิวดิน/บาดาล 

1 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายหน๎ากองทุน          (หมูํที่  1) 2563 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

2 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายโคกโดน               (หมูํที่  1) 2548 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

3 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายทําคลองออก         (หมูํที่  1) 2549 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

4 ขนาดเล็ก   (โครงเหล็กสูง  12  เมตร) สายสองแพรก            (หมูํที่  2) 2558 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. บํอบาดาล 

5 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายสองแพรก            (หมูํที่  2) 2564 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. บํอบาดาล 

6 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายบํอหิน                 (หมูํที่  2) 2549 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. บํอบาดาล 

7 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายข๎างโรงเรียนพรจุูด   (หมูํที่  2) 2558 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. บํอบาดาล 

8 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายบํอยาง                (หมูํที่  4) 2547 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

9 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายนาตีน                 (หมูํที่  4) 2549 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. ผิวดิน/บํอบาดาล 

10 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) ศาลาอเนกประสงค๑      (หมูํที่  4) 2558 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

11 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายเกาะพล               (หมูํที่  4) 2560 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

12 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายหน๎าโรงเรยีนไรํออก (หมูํที่  5) 2551 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

13 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายดินนา                 (หมูํที่  5) 2549 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. ผิวดิน 

14 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายบ๎านนายเหิม         (หมูํที่  5) 2548 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. ผิวดิน 

15 ขนาดใหญํ  (หอถังความสูง  30 เมตร) สายรวมใจรวมพลัง      (หมูํที่  5) 2558 5 ลบ.ม./ซม. 30 ลบ.ม. ผิวดิน/บํอบาดาล 
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รายละเอียดระบบการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน  
 

ล าดับ
ที ่

ขนาดของระบบประปา ที่ต้ัง ปีที่ก่อสร้าง ก าลังการผลิตลบ.ม/ชม. 
ขนาดถังพักน้ า

ลบ.ม 
แหล่งน้ าดิบ 

ผิวดิน/บาดาล 

16 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สระบํอเล                  (หมูํที่  6) 2559 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. ผิวดิน 

17 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายกลางนา              (หมูํที่  6) 2561 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

18 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายหัวหิน                 (หมูํที่  6) 2548 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

19 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) บ๎านทํุงโพธิ์                (หมูํที่  7) มีมากํอนตั้ง อบต. 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

20 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายห๎วยคลุ๎ม              (หมูํที่  7) 2549 5 ลบ.ม./ซม. 20 ลบ.ม. บํอบาดาล 

21 ขนาดเล็ก   (โครงเหล็กสูง  12  เมตร) บ๎านนายจรญั             (หมูํที่  7) 2559 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. บํอบาดาล 

22 ขนาดเล็ก   (โครงความสูง  12  เมตร) สายวงแหวน              (หมูํที่  7) 2560 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. บํอบาดาล 

23 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  20 เมตร) สายโต๏ะบัน                (หมูํที่  8) 2548 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. ผิวดิน 

24 ขนาดเล็ก   (หอถังความสูง  12 เมตร) สายปากคลอง            (หมูํที่  9) 2563 5 ลบ.ม./ซม. 12 ลบ.ม. ผิวดิน 

 
 
 
**ข้อมูลจากกองช่าง อบต.บ่อหิน  1/7/64  **
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  1.5.4 โทรศัพท์ 

ประชาชนสํวนใหญํติดตํอสื่อสารโดยใช๎โทรศัพท๑มือถือ 

     1.5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ไมํมี 
 1.5.6 วัสดุและครุภัณฑ์  

 ศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
1. รถยนต๑ (ปิ๊กอ๊ัพ)                                            จํานวน  2  คัน 
2. รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค๑                     จํานวน  1 คัน 
3. รถกระเช๎า                                                   จํานวน  1 คัน 
4. รถจักรยานยนต๑                                            จํานวน  1  คัน 
5. เครื่องตบ                                                    จํานวน  1  ตัว 

1.6 ระบบเศรษฐกิจ 

     1.6.1 การเกษตร 

 ตําบลบํอหินประกอบอาชีพการเกษตร เชํน ยางพารา ปาล๑มน้ํามัน ข๎าว มะพร๎าว กล๎วย ฯลฯ โดยยางพารา
และปาล๑มน้ํามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 

     1.6.2 การประมง 

 ตําบลบํอหินประกอบอาชีพการประมงน้ําเค็ม เชํน การเลี้ยงสัตว๑น้ํา การจับสัตว๑น้ํา เป็นต๎น เนื่องจากมีพ้ืนที่
ติดทะเลอันดามัน ประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง จะอาศัยอยูํในหมูํที่ 2 หมูํที่ 3 หมูํที่ 6 หมูํที่ 8 และหมูํที่ 9 
ตําบลบํอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

     1.6.3 การปศุสัตว์ 

 ตําบลบํอหิน ประกอบอาชีพการปศุสัตว๑ เชํน การเลี้ยงวัว การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไกํเนื้อ เป็นต๎น 

     1.6.4 การบริการ 

 ตําบลบํอหิน มีสถานที่ให๎บริการต๎อนรับนักทํองเที่ยว จํานวน 1 แหํง คือ บํอหินฟาร๑มสเตย๑ ตั้งอยูํในหมูํที่ 2 
ตําบลบํอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

     1.6.5 การท่องเที่ยว 

 ตําบลบํอหิน มีสถานที่ทํองเที่ยวภายในตําบล จํานวน 3 แหํง ดังนี้ 
1. หาดคลองสน ตั้งอยูํหมูํที่ 2 ตําบลบํอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
2. หาดหัวหิน   ตั้งอยูํหมูํที่ 6 ตําบลบํอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
3. เขาเจ็ดยอด ตั้งอยูํหมูํที่ 7 ตําบลบํอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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     1.6.6 อุตสาหกรรม 

 ตําบลบํอหินมีหนํวยธุรกิจในตําบล จํานวน 2 แหํง คือ 
 1) ป๓๊มน้ํามันและก๏าช จํานวน 1 แหํง ตั้งอยูํหมูํที่ 2 ตําบลบํอหิน 
 2) โรงสีข๎าว จํานวน 1 แหํง ตั้งอยูํหมูํที่ 2 ตําบลบํอหิน 

    1.6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 1.6.7.1 การพาณิชย๑ 

 ตําบลบํอหิน มีร๎านค๎า/บุคคลธรรมดา จํานวน     ร๎าน 

 1.6.7.2 กลุํมอาชีพ จํานวน 23 กลุํม ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อกลุ่มอาชีพต าบลบ่อหิน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ 

1 กลุํมอาชีพสตรีบ๎านบํอหิน หมูํที่ 1 บ๎านบํอหิน  
2 กลุํมอาชีพสตรีบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านพรุจูด  
3 กลุํมแมํบ๎านเกษตรบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านพรุจูด  
4 กลุํมทําผ๎าบาติกบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านพรุจูด  
5 กลุํมเลี้ยงปลากระชังบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2 บ๎านพรุจูด  
6 กลุํมออมทรัพย๑ประมงพ้ืนบ๎านดุหุน หมูํที่ 3 บ๎านดุหุน  
7 กลุํมจักรสานเตยปาหนัน หมูํที่ 3 บ๎านดุหุน  
8 กลุํมเครื่องแกงบ๎านไส๎ต๎นวา หมูํที่ 4 บ๎านไสต๎นวา  
9 กลุํมอาชีพขนมป๓้นสิบบ๎านไส๎ต๎นวา หมูํที่ 4 บ๎านไสต๎นวา  
10 กลุํมกองทุนข๎าวสารสตรีบ๎านไรํออก  หมูํที่ 5 บ๎านไรอํอก  
11 กลุํมอาชีพสตรีบ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 บ๎านหัวหิน  
12 กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตบ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 บ๎านหัวหิน  
13 กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านหัวหิน หมูํที่ 6 บ๎านหัวหิน  
14 กลุํมอาชีพสตรีบ๎านใหมํ หมูํที่ 7 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์  
15 กลุํมอาชีพสตรีบ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์ หมูํที่ 7 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์  
16 กลุํมปรับปรุงคุณภาพยางแผํนและขายยาง หมูํที่ 7 บ๎านใหมํ-ทุํงโพธิ์  
17 กลุํมสตรีบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 บ๎านโต๏ะบัน   
18 กลุํมวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตํามือบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 บ๎านโต๏ะบัน   
19 กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 บ๎านโต๏ะบัน   
20 กลุํมเลี้ยงหอยแมลงภูํบ๎านโต๏ะบัน หมูํที่ 8 บ๎านโต๏ะบัน   
21 กลุํมวิสาหกิจชุมชนแมํบ๎านเกษตรบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9  บ๎านปากคลอง  
22 กลุํมเลี้ยงปลากระชังบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9  บ๎านปากคลอง  
23 กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตบ๎านปากคลอง หมูํที่ 9  บ๎านปากคลอง  
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1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

     1.7.1 การนับถือศาสนา 

          ประชาชนตําบลบํอหิน มีการนับถือศาสนา 2 ศาสนา ได๎แกํ 
  1) ศาสนาพุทธมีสํานักสงฆ๑ จํานวน 1 แหํง คือ สํานักสงฆ๑บ๎านไรํออก ตั้งอยูํหมูํ 5 ตําบลบํอหิน 
ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ได๎แกํ ประชาชนที่อาศัยอยูํหมูํ 1 หมูํ 2 หมูํ 4 หมูํ 5 หมูํ 6 และหมูํ 7         
  2) ศาสนาอิสลาม มีมัสยิด จํานวน 3 แหํง ประกอบด๎วย 

 - มัสยิดนูรุลยากีนบ๎านดุหุน ตั้งอยูํหมูํ 3         
 - มัสยิดมัสยิดนูรุลเอี๊ยะซานบ๎านโต๏ะบัน ตั้งอยูํหมูํ 8  
 - มัสยิดนูรุ๎ลญันนะฮ๑บ๎านปากคลอง ตั้งอยูํหมูํ 9 

 ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ได๎แกํ ประชาชนที่อาศัยอยูํหมูํ 3 หมูํ 8 และหมูํ 9 

 1.7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 1.7.2.1 ประเพณีส่วนบุคล ได้แก่  

 1)  ประเพณีเกี่ยวกับการแตํงงาน  

 ประเพณีการแตํงงานแบบอิสลาม 

 พิธีแตํงงานแบบอิสลาม เรียกวํา นิกะห๑ จะเกิดขึ้นเมื่อฝุายชายและฝุายหญิงตกลงปลงใจจะแตํงงานกัน 
จากนั้นฝุายชายจะให๎ผู๎ใหญํไปทําการสูํขอ โดยมีการตกลงคํามะฮัรฺหรือสินสอดทองหมั้น และกําหนดวันแตํงงานโดยยึด
เอาความสะดวกของทั้งสองฝุาย และเม่ือแตํงงานกันแล๎วต๎องยึดถือกฎ 5 ประการตามหลักศาสนาอิสลามและมีการเลี้ยง
ฉลองแตํงงานกันขึ้น เรียกวํา วะลีมะฮฺ โดยที่มีข๎อแม๎วํางานเลี้ยงจะต๎องไมํฟุุมเฟือย ไมํสิ้นเปลือง ต๎องอยูํในความพอดี 
เนื่องจากความเชื่อของศาสนาอิสลาม หากแตํงงานกับผู๎ที่ไมํใชํมุสลิมจะต๎องเปิดใจยอมรับความเชื่อของศาสนาอิสลาม
และเชื่อในคําสอนของพระอัลเลาะห๑ เนื่องจากศาสนาอิสลามมีความเครํงครัด และมีข๎อห๎ามมากมาย ดังนั้น หากเปลี่ยน
มานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับคูํรักได๎ก็จะเป็นเรื่องดีตํอการใช๎ชีวิตรํวมกัน 

 ประเพณีการแตํงงานแบบไทย 

 ประเพณพิีธีการแตํงงานตามธรรมเนียมไทย การแตํงงานเกิดข้ึนหลังจากท่ีฝุายชายและหญิงเกิดความรักใครํ
ชอบพอกันในเวลาอันสมควร เมื่อทั้งสองฝุายตกลงปลงใจที่จะใช๎ชีวิตคูํรํวมกัน ฝุายชายจะบอกกับพํอแมํ ให๎ทราบเพ่ือให๎
จัดการผู๎ใหญํมาทาบทามสูํขอฝุายหญิงจากพํอแมํของฝุายหญิง มีการแจ๎งผลการสูํขอ การปลูกเรือนหอ การหมั้น 
สินสอดทองหมั้นหรือของหมั้น การกําหนดฤกษ๑ยามในวันหมั้น โดยมากนิยมกําหนดตอนเช๎า กํอนเที่ยง มีการหาฤกษ๑ 3 
ฤกษ๑ คือ ฤกษ๑ขันหมากนิยม ฤกษ๑รดน้ําและทิศทางที่เจ๎าบําวและเจ๎าสาวจะนั่ง และฤกษ๑ปูที่นอนและสํงตัว ซึ่งประเพณี
โบราณถือวําสําคัญมาก ขันหมากหมั้น การจัดขั้นหมากหมั้น เฒําแกํขันหมากหมั้นนิยมใช๎คูํสามีภรรยาที่อยูํกินกันมา
อยํางมีความสุข เป็นการถือเคล็ดชีวิตคูํ ขันหมากโดยมากใช๎ขันทอง ขันถม หรือขันเงินแล๎วแตํฐานะ ในขันหมากหมั้นจะ
ประกอบไปด๎วย หมากดิบ ทั้งลูก 4 ผล หรือ 8 ผล แตํต๎องเป็นระแง๎หรือตะแง๎ (กิ่งที่แยกออกจากทะลายหมาก) 
เดียวกัน หรือถ๎าตํางระแง๎ก็ต๎องมีระแง๎ละ 2 ผล หรือ 4 ผล คือ ต๎องเป็นคูํ เพราะถือเคล็ดการนับเป็นคูํ และการเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ใช๎ปูนแดงปูายที่เปลือกหมากเล็กน๎อยทุกลูก มีพลูใบ 4 เรียง หรือ 8 เรียงก็ได๎ เรียงละ 5 ใบ หรือ 10  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ใบ ตัดก๎านเสียแล๎วใช๎ปูนแดงแต๎มที่โคนของของใบพลูทุกใบแล๎วให๎วางเรียงเข๎ารอบๆ ภายในของขันดูให๎เสมอกัน ขัน
สินสอด หรือขันหมั้น ภายในบรรจุเงินทองหรือของหมั้นคําสินสอดตามท่ีตกลงกับทางฝุายหญิงไว๎แล๎ว เชํน สร๎อย แหวน 
กําไล ฯลฯ ดอกไม๎ธูปเทียน ผ๎าไหว๎ มี 2 อยําง คือ ผ๎าไหว๎พํอแมํและผู๎ที่มีพระคุณที่ได๎อุปการะเลี้ยงดูฝุายหญิง เครื่อง
ขันหมาก ประกอบไปด๎วย ขนมและผลไม๎ มากน๎อยแล๎วแตํตกลงกันไว๎ บางทีอาจเพ่ิมสุราหรือเครื่องยาเซํนสําหรับไหว๎ผี
บรรพบุรุษกํอนทําพิธีหมั้นด๎วย การจัดขบวนขันหมากหมั้น เฒําแกํฝุายชายจะต๎องจัดหาหญิงสาวหรือเด็กที่หน๎าตาหมด
จด (โดยมากมักใช๎ลูกหลาน) เป็นผู๎เชิญขั้นหมากไปยังบ๎านเจ๎าสาว การยกขันหมากหมั้น เมื่อได๎ฤกษ๑งามยามดี เฒําแกํ
ขั้นหมากหมั้นจะทําการยกขั้นหมากหมั้นไปยังบ๎านฝุายหญิง ฤกษ๑ยามเกี่ยวกับการแตํงงาน คนไทยพุทธเป็นชาติหนึ่งที่
เชื่อถือเรื่องเก่ียวกับเรื่องฤกษ๑ยาม เคล็ดลาง มาตั้งแตํสมัยโบราณ โดยเฉพาะฤกษ๑การทําพิธีมงคลตํางๆ รวมกระทั่ง เรื่อง
การแตํงงาน จะต๎องมีการดูฤกษ๑ยามตั้งแตํ วันที่สํงเฒําแกํไป เจรจาสูํขอ วันหมั้น วันแตํงงาน รวมไปถึงฤกษ๑ในการปลูก
เรือนหอ สํงตัวเจ๎าสาว และฤกษ๑เรียงหมอน คือ ต๎องเป็นวันดี เชํน วันอธิบดี วันธงชัย สํวนเดือนที่นิยมแตํงงานกัน ได๎แกํ 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 2 และเดอืน 4 แล๎วแตํความนิยมเชื่อถือ การที่นิยมแตํงงานเดือน 2 เดือน 4 เดือน 10 
เพราะนิยมถือเป็นเดือนคูํ ซึ่งคําวําคูํ หรือสิ่งที่เป็นคูํนี้มีความหมาย และสําคัญมากในพิธีการแตํงงาน เพราะหมายถึงการ
เริ่มต๎นของการใช๎ชีวิตคูํ บางทีก็แตํงงานเดือน 9 ถือเคล็ดถึงความก๎าวหน๎า ฤกษ๑วันแตํง วันที่ไมํนิยมแตํงงานกัน คือ วัน
อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันเสาร๑ พิธีการปูที่นอนและสํงตัวเจ๎าสาว  

 2)  ประเพณีการตาย 

 ประเพณีการตายของชาวไทยพุทธ 

 ชาวไทยพุทธท๎องถิ่นมีกิจกรรมงานศพหลายขั้นตอน นับแตํวันตาย วันตั้งศพ วันฌาปนกิจ  ศพ และวันหลัง
ฌาปนกิจศพ เมื่อมีคนตายก็จะกระจายขําวให๎รู๎กันทั่วไป บรรดาญาติมิตรผู๎สนิท สนามรู๎จักมักคุ๎นกับญาติผู๎ตาย พิธีแรก 
คือ การเตรียมบรรจุโลง ด๎วยการจัดศพผู๎ตายให๎นอนหันศีรษะไปทางทิศ ตะวันตก จัดแตํงซองหมากพลู ดอกไม๎ธูปเทียน
ให๎ผู๎ตายถือไว๎แล๎วคลุมด๎วยผ๎า จัดเตรียมโลงศพ อาบน้ําศพ แตํงตัวศพ นิมนต๑พระภิกษุทําพิธีมัดตราสังและนําศพบรรจุ
โลง ซึ่งมีความเชื่ออยูํวําจะไมํบรรลุโลงในวันพุธ ถ๎าวันตายเป็นวันพุธก็จะรอเวลาไว๎ จนผํานเที่ยงคืนไปแล๎วจึงบรรจุศพลง
โลง การจัดงานศพในสมัยกํอน เจ๎าภาพต๎องเตรียมการอยูํหลายวัน เตรียมสถานที่ปลูกโรงพิธี โรงเลี้ยง โรงครัว จัดหาฟืน 
สิ่งของตํางๆ ที่จะใช๎ในงานไปบอกกลําวญาติมิตรที่อยูํหํางไกล ดังนั้น จึงนําศพใสํโลงค๎างไว๎กํอน เมื่อถึงวันที่เหมาะสมซึ่ง
มักจะเป็นหน๎าแล๎ง ก็จะนํามาบําเพ็ญกุศล อาจจัดพิธีที่บ๎านหรือที่วัดตามสะดวก ป๓จจุบันเมื่อบรรจุศพแล๎วสํวนใหญํ จะ
จัดงานตํอเนื่องจนเผา เรียบร๎อยในคราวเดียว ชาวตรังนิยมตั้งศพบําเพ็ญกุศลหลายวัน โดยถือเอาวันฤกษ๑ดีเป็นวันยกศพ
ไปเผาหรือฝ๓ง ซึ่งมักจะจัดงานศพให๎เสร็จสิ้นในชํวงเดือน ไมํนิยมจัดงานศพฉีกขาข๎ามเดือน (หมายถึง การตั้งบําเพ็ญกุศล
ที่มีวันอยูํระหวํางข๎างข้ึนกับข๎างแรมหรือระหวํางเดือนตํอเดือน) หลังจากยกศพขึ้นแล๎ว ก็จะจัดเตรียมงานจนถึงวันสําคัญ
ในสามวันสุดท๎าย คือ วันเข๎าทับ วันเข๎าการและวันเผา เมื่อเริ่มงานก็มีจัดการตกแตํงโลง ตอนกลางคืนมีสวดพระ
อภิธรรม กลางวัน ทําบุญถวาย สังฆทาน เตรียมอาหารไว๎จัดเลี้ยงผู๎มาฟ๓งสวดและนั่งเพ่ือนศพ มีมหรสพตามฐานะ
เจ๎าภาพ เชํน หนังตะลุง มโนราห๑ กาหลอ กลอนลาน เป็นต๎น ในวันเข๎าทับอาจมีการจุดดอกไม๎ไฟประเภท อ๎าย  ตูม 
ตรวดเพ่ือเป็นสัญญาณบอกขําว การเตรียมงานศพ มีการพิมพ๑ใบประกาศ งานศพขนาดใหญํ ปิดประกาศให๎เพ่ือนฝูง
ญาติมิตรทราบเพ่ือจะได๎มารํวมงาน การเลี้ยงอาหารแกํผู๎มารํวมงาน ในวันแรกๆ ตอนกลางคืนจะมีถั่วลิสงคั่วกับน้ําชา
หรือน้ําเย็น บางทีก็จะมีขนมแหํงหรือขนมสด ตลอดจนอาหารประเภทขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว ตามฐานะ เจ๎าภาพ หรือตามที่
ญาติมิตรจัดมาชํวย ในวันเข๎าทับ จะมีการล๎มหมูล๎มวัว ไว๎สําหรับงานเลี้ยงใหญํ  ในวันเข๎าการ ในวันเข๎าทับนี้พํอครัวจะ
นําเอาเครื่องในมาแกงกํอน เรียกวํา แกงสมรม แขกที่มาจะได๎รับเลี้ยงข๎าวมื้อเย็นด๎วย พอถึงวันเข๎าการซึ่งคนจะมากัน
เป็นจํานวนมาก การเลี้ยงข๎าวมื้อเย็น ถือเป็นเรื่องสําคัญ ต๎องมีอาหารอยํางน๎อย 3 อยําง แกงหลักมักจะเป็นแกงเนื้อวัว
น้ําขลุกขลิกใสํเครือ่งเทศ เรียกวํา เครื่องร๎อย แกงจืดและผัดหรือเกายุก (คล๎ายหมูพะโล๎ ปรุงรสเพ่ิมเติมด๎วย เต๎าหู๎ยี้ ใสํ 
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เต๎าหู๎ทอด และเห็ดหอม) เจ๎าภาพจะทักทายกับทุกคนที่มารํวมในงานมีโฆษกประกาศต๎อนรับเชื้อเชิญแขกเข๎าสูํโรง เลี้ยง
เพ่ือรับประทานอาหาร เสร็จแล๎วญาติมิตรและแขกก็จะรํวมทําบุญ เรียกวําให๎งาน มีเจ๎าภาพ คอยรับเงินจดชื่อ-นามสกุล 
บ๎านที่อยูํ จํานวนเงิน และตอบแทนด๎วยบัตรขอบคุณ บอกกําหนดการฌาปนกิจผูกด๎ายสีแดง ไว๎เป็นการเชิญชวนให๎มา
ในวันเผาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงวันยกศพไปเผาหรือฝ๓ง บรรดาญาติมิตรเพ่ือนฝูง ที่รู๎จักมักคุ๎นก็จะมารํวมพิธีสวด มาติกา
บังสุกุล มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงอีกครั้งหนึ่ง อาจเป็นอาหารชนิดเดียวกับวันเข๎าการหรือ เมื่อถึงกําหนดเวลาก็ยกศพจาก
ที่ตั้งหามไปสูํเมรุหรือปุาช๎า เพ่ือเผาหรือฝ๓งตามประเพณี ถ๎าเป็นศพที่เผาก็จะเก็บอัฐิในวันรุํงขึ้น เจ๎าภาพจะนิมนต๑พระ
แปรธาตุเพ่ือเก็บอัฐินําไปบังสุกุล นําเก็บไว๎ในที่เหมาะสมหรือบัวซึ่งทําเป็นรูปเจดีย๑เล็ก ๆ สูงประมาณ 1 เมตร เรียกวํา 
เข๎าบัว การไว๎ทุกข๑ บรรดาลูกหลานและญาติจะไว๎ทุกข๑ด๎วยการแตํงดํา ถ๎าเป็นญาติหํางๆ ก็ไมํคํอยเครํงครัดนัก อาจแตํง
ดําขาว ระยะเวลาไว๎ทุกข๑อาจเป็น 1 ปี 100 วัน 50 วัน หรือปลดทุกข๑ทันทีหลังจากบรรจุอัฐิแล๎ว ในวันปลดทุกข๑จะมีการ
ทําบุญถวายสังฆทานอุทิศสํวนกุศลแกํผู๎ตายอีก 

 ประเพณีการตายของชาวไทยมุสลิม 

 พิธีฝ๓งศพชาวไทยมุสลิมในตําบลบํอหินสํวนใหญํปฏิบัติแบบเรียบงํายตามศาสนบัญญัติ เมื่อมุสลิมตายลง 
เพ่ือนบ๎านจะไปให๎ความชํวยเหลือครอบครัวผู๎ตาย อาจมีการบอกกันด๎วยวาจาหรือตีกลองของมัสยิดเป็นการบอกขําววํา
มีคนตายในหมูํบ๎าน พิธีศพของมุสลิมจะใช๎วิธีการฝ๓ง โดยปกติแล๎วจะต๎องฝ๓งภายใน 24 ชั่วโมง เพราะถือวําถ๎าไว๎นานจะ
ทําให๎ผู๎ที่มีชีวิตอยูํต๎องเสียใจเพ่ิมมากขึ้น นอกจากมีป๓ญหาเกี่ยวข๎องกับกฎหมายบ๎านเมือง เพ่ือนบ๎านจะชํวยเหลือกัน
อยํางรวดเร็ว ชํวยขุดหลุมที่สุสาน (กุโบว๑) ทําโลงศพด๎วยไม๎กระดานแบบงํายๆ เพราะอิสลามถือวําการตายเป็นเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงที่อยูํไปยังอีกโลกหนึ่ง ผู๎ไปชํวยงานหรือเยี่ยมครอบครัวของผู๎ตายแตํงกายธรรมดาไมํมีการแตํงดําไว๎ทุกข๑ มี
การนําสิ่งของหรือเงินมอบให๎แกํครอบครัวผู๎ตายเป็นการรํวมทําบุญ  การปฏิบัติตํอศพ (มัยยิต) กํอนนําไปฝ๓งจะมีการ
อาบน้ําทําความสะอาดศพแล๎วหํอด๎วยผ๎าขาว ตํอจากนั้นก็เป็นพิธีละหมาดให๎แกํผู๎ตายซึ่ง เรียกวํา ละหมาดญะนาซะห๑ 
ซึ่งอาจจะทําที่บ๎านของผู๎ตายหรือนําศพไปทําพิธีละหมาดให๎ที่มัสยิดก็ได๎ เมื่อมีการเคลื่อนศพผู๎ที่นั่งอยูํหรือทํางานอยูํ
ในทางศพผํานจะยืนขึ้นเป็นการเคารพศพและตามไปสํงศพถึงกุโบร๑ การฝ๓งศพมีการขุดหลุมลึกพอสมควร ฝ๓งศพในทํา
นอนตะแคงขวาหันหน๎าไปทางทิศลัต (อยูํทางทิศตะวันตก) หลังฝ๓งศพเรียบร๎อยแล๎วใช๎ก๎อนหินหรือหลักไม๎สั้นๆ 2 ทํอน 
เรียกตาหนา ป๓กด๎านศีรษะและปลายเท๎าเป็นเครื่องหมายไว๎บนหลุมศพ ถ๎าเป็นผู๎ชายจะทําตําหนามีลักษณะกลม ผู๎หญิง
จะมีลักษณะแบน ตํอจากนั้นผู๎นําศาสนาก็จะอํานดุอา (คําขอพร) ขอพรตํอพระผู๎เป็นเจ๎าให๎แกํผู๎ตาย หลังจากฝ๓งศพแล๎ว
มีประเพณีที่อยูํข๎างหลังมักปฏิบัติ คือ การเยี่ยมสุสานเพ่ือให๎ระลึกถึงความตาย ไมํตั้งอยูํในความประมาท มีการจัดทํา
บุญ เรียกวํา นุหรีที่บ๎านหรือสุเหรําเพ่ืออุทิศให๎แกํผู๎ตาย ซึ่งจะทํากันในวันตายและชํวงระยะ 3 วัน 7 วัน 40 วัน หรือ 
100 วัน และตามความเหมาะสม บางแหํงที่จัดให๎มีการทําบุญ 40 วัน เจ๎าภาพจะจัดพิมพ๑ประกาศหรือบอกลําวแกํญาติ
มิตรให๎ทราบและมารํวม มีการเลี้ยงอาหารโดยเชิญผู๎นําศาสนามารํวมขอพรจากพระผู๎เป็นเจ๎า  

 ประเพณีการตายของชาวไทยเชื้อสายจีน 

 เมื่อชาวไทยเชื้อสายจีนในท๎องถิ่นตายลงก็จะนําศพใสํโลงไม๎หนาขนาดใหญํ มีรูปทรงเฉพาะตัว เรียกวํา โลง
หัวหมู มีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดซื้อโลงศพวําจะเพ่ิมราคาสูงกวําที่ผู๎ขายบอกด๎วยเชื่อวําจะทําให๎ญาติมิตรที่อยูํมีความ
เป็นอยูํเจริญรุํงเรืองขึ้น ญาติมิตรมีการไว๎ทุกข๑แกํผู๎ตาย และมีพิธีเซํนไหว๎คํานับศพตามประเพณี  การจัดงานศพกํอนพิธี
ฝ๓ง มีการตั้งศพสวดบําเพ็ญกุศลและจัดเลี้ยงแขก เชํนเดียวกับงานศพชาวไทยพุทธ สําหรับเรื่องอาหารอาจแตกตํางไป
บ๎างในวันเข๎าการ คือ มักจะจัดอาหารประเภท จานเดียว เชํน ขนมจีน ก๐วยเตี๋ยว หมี่ที่เป็นข๎าวก็มี แตํไมํใชํแกงเนื้อวัว 
สํวนขนมแห๎ง ขนมสด คํอนข๎างมากเป็นพิเศษ การแตํงกายไว๎ทุกข๑ปกติแตํงดําและมีเครื่องหมายบอกฐานะความสัมพันธ๑
กับผู๎ตาย ลูกชาย ลูกสาว ลูกเขย ลูกสะใภ๎ญาติแตํละฝุายแตํละชั้น จะมีเครื่องหมายเฉพาะในวันฝ๓งศพก็จะนําศพไปยัง 
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สุสาน กํอนยกศพจะมีการเซํนไหว๎หมูยําง ซึ่งลูกหลานและญาติมิตรนํามาเซํนไหว๎คนละตัวหรือกลุํมละตัว หลังจากนั้นก็
ใช๎เป็นอาหารเลี้ยงแขกควบคูํกับหมี่หรือข๎าว การเคลื่อนศพไปสุสานนิยมจัดขบวนแหํใหญํโต มีรถของญาติมิตรเข๎าขบวน
ยาวเหยียดไปตามถนน รถรับจ๎างก็จะมาเข๎าขบวนด๎วย ถือเป็นการสํงศพ เจ๎าภาพจะตอบแทนด๎วยผ๎าขนหนูหรือ
ผ๎าขาวม๎าผูกให๎รถทุกคันบางงานก็ให๎ซองเงิน เรียกวํา อ่ังเปา เสร็จพิธีฝ๓งแล๎วลูกหลานจะนํากระถางธูปกลับบ๎าน จัดทํา
ปูายชื่อผู๎ตายวางรวมไว๎บนหิ้งบูชาบรรพบุรุษของตระกูล และดูแลเซํนไหว๎อยูํมิได๎ขาด สํวนที่หลุมฝ๓งศพหรือฮวงซุ๎ยก็จะมี
การทําบุญเช็งเม็งเป็นประจําทุกปี 

 3)  ธรรมเนียมประเพณีการแตํงกาย 

 ธรรมเนียมประเพณีการแตํงกายของชาวมุสลิม 

 ชนดั้งเดิมของดินแดนนี้นับถือศาสนาอิสลาม และมีเชื้อสายมลายู ยังคงแตํงกายตามประเพณี อันเกําแกํฝุาย
หญิงมีผ๎าคลุมศีรษะ ใสํเสื้อผ๎ามัสลิน หรือลูกไม๎ตัวยาวแบบมลายูนุํงซิ่นปาเต๏ะหรือซิ่นทอแบบมลายู ฝุายชายใสํเสื้อคอตั้ง 
สวมกางเกงขายาว และมีผ๎าโสรํงผืนสั้น ที่เรียกวํา ผ๎าซองเก็ต พันรอบเอวถ๎าอยูํ บ๎านหรือลําลองจะใสํโสรํง ลายตาราง
ทอด๎วยฝูาย และสวมหมวกถัก หรือเย็บด๎วยผ๎ากํามะหยี่ 

 ธรรมเนียมประเพณีการแตํงกายของชาวพุทธ 

 ชนพื้นบ๎านแตํงกายคล๎ายชาวไทยภาคกลาง ฝุายหญิงนิยมนุํงโจงกระเบนหรือผ๎าซิ่นด๎วย ผ๎ายกอันสวยงาม 
ใสํเสื้อสีอํอนคอกลม แขนสามสํวน สํวนฝุายชายนุํงกางเกงชาวเลหรือโจงกระเบนเชํนกัน สวมเสื้อผ๎าฝูายและมีผ๎าขาวม๎า
ผูกเอวหรือพาดบําเวลาออกนอกบ๎านหรือไปงานพิธีกลับหน๎า 

 1.7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  - ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น มีการจักสานเตยปาหนัน ซึ่งเป็นการนําเอาวัตถุดิบที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาจักสานเป็น
ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เพื่อเพ่ิมมูลคําและเป็นรายได๎เสริม 
  - ภาษาถ่ิน ประชาชนในตําบลบํอหิน ใช๎ภาษาใต๎ในการติดตํอสื่อสาร 

     1.7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 ของที่ระลึกในตําบลบํอหินจะมีอยูํด๎วยกัน 1 แหํง คือ กลุํมวิสากิจชุมชนผลิตภัณฑ๑เตยปาหนั นบ๎านดุหุน 
(OTOP เพ่ือการทํองเที่ยว) บ๎านดุหุน หมูํที่ 3 ตําบลบํอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2526 สมาชิกครั้งแรก 25 คน ป๓จจุบันมีสมาชิก 43 คน โดยมีคุณจันทร๑เพ็ญ ปูเงิน เป็นผู๎ถํายทอดวิชาการจักสานเตย
ปาหนัน ครั้งแรกได๎มีการรวมกลุํมกันเพ่ือรับความรู๎ด๎านการเกษตร เพ่ืองํายตํอการสํงเสริมของเจ๎าหน๎าที่ กิจกรรมที่
จัดทําสํวนใหญํจัดทําเป็นรายบุคคล กิจกรรมรวมมีน๎อย ตํอมาปี พ.ศ.2542 สํานักงานเกษตรอําเภอสิเกา ได๎สํงเสริมและ
อบรมให๎ความรู๎ด๎านหัตถกรรมผลิตภัณฑ๑จากเตยปาหนัน และได๎เริ่มผลิตผลิตภัณฑ๑จากเตยปาหนัน จําหนํายเป็นรายได๎
เสริม จําหนํายภายในตัวอําเภอและตํางจังหวัด กลุํมได๎ขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับสํานักงานเกษตรอําเภอสิเกา 
ในชื่อ วิสาหกิจชุมชนผลิตเตยปาหนันบ๎านดุหุน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 ป๓จจุบันมีผลิตภัณฑ๑ทั้งสิ้น 20 ชิ้น 

1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 

     1.8.1  น้ า 

 ทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ตําบลบํอหิน จะประกอบด๎วยน้ําจืดและน้ําเค็ม เนื่องจากมีพ้ืนที่บางหมูํบ๎านติดทะเล 
สําหรับน้ําจืดในตําบลบํอหินจะใช๎ในการผลิตน้ําประปาหมูํบ๎านเพื่อแจกจํายให๎ประชาชนภายในหมูํบ๎านได๎ใช๎อุปโภค 
บริโภค แหลํงน้ําผิวดินในพ้ืนที่ตําบลบํอหินมีน๎อย ประชาชาชนในตําบลบํอหินจะขาดแคลนน้ําในชํวงฤดูแล๎งของทุกปี 
เนื่องจากฝนทิ้งชํวงเป็นระยะเวลานาน 
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 1.8.2  ป่าไม้ 

 ปุาไม๎ในตําบลบํอหินมีน๎อย สํวนมากในพ้ืนที่ราบจะแปรสภาพเป็นสวนยางพาราและปาล๑มน้ํามัน ปุาไม๎ที่มี
อยูํมากจะอยูํในพื้นท่ีบ๎านพรุจูด หมูํที่ 2  

     1.8.3 ภูเขา 

 ในพ้ืนที่ตําบลบํอหิน มีภูเขาอยูํ 1 แหํง คือ เขาเจ็ดยอด ตั้งอยูํหมูํที่ 4 ตําบลบํอหิน 

     1.8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1)  คุณภาพของน้ํา มีคุณภาพดี แตํไมํเพียงพอตํอการใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง 
 2)  ปุาไม๎ มีความอุดมสมบูรณ๑เพียงบางแหํง 
 3)  ภูเขา มีต๎นไม๎ปกคลุมแตํไมํมากเทําท่ีควร 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
2.1.1  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน๑   
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติอัน
ได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูํอยํางมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสาน
สอดคล๎องกันด๎านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 

 
 
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยํางตํอเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน๑สํวนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร๑ชาติประกอบด๎วย  
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 1) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 2) ขีดความสามารถในการแขํงขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎  
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ  
 4) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 
 

 เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให๎บรรลุตามวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศข๎างต๎น จึงจําเป็นต๎องกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทําให๎ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตยมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงจากป๓จจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได๎รับการพัฒนายกระดับไปสูํการใช๎เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการสร๎างมูลคําเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมํที่จะสร๎างและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขํงขันของประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายได๎ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน๑ไปสูํภาคสํวนตําง ๆ 
ได๎อยํางเหมาะสม คนไทยได๎รับการพัฒนาให๎เป็นคนดีเกํง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน๑สํวนรวมและมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห๑ สามารถ “รู๎ รับ ปรับใช๎” เทคโนโลยีใหมํได๎อยํางตํอเนื่อง สามารถเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานระบบสวัสดิการและ
กระบวนการยุติธรรมได๎อยํางเทําเทียมกันโดยไมํมีใครถูกทิ้งไว๎ข๎างหลัง  การพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร๑ชาติ จะมุํงเน๎นการสร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยการมี
สํวนรํวมของทุกภาคสํวนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ  
 1. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
 3. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑  
 4. ยุทธศาสตร๑ ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
 6. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

 โดยแตํละยุทธศาสตร๑มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน มุํง เน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาด๎านความมั่นคงที่มีอยูํ ในป๓จจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการ
แก๎ไขป๓ญหาแบบบูรณาการท้ังกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค๑กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎าน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน๑ตํอการดําเนินการของยุทธศาสตร๑ชาติ
ด๎านอื่น ๆ ให๎สามารถขับเคลื่อน ไปได๎ตามทิศทางและเปาูหมายที่กําหนด  

 ประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความม่ันคง 

 (1)   การรักษาความสงบภายในประเทศเพ่ือสร๎างเสริมความสงบเรียบร๎อยและสันติสุขให๎เกิดขึ้นกับ  
ประเทศชาติบ๎านเมืองให๎สถาบันหลักมีความม่ันคงเป็นจุดศูนย๑รวมจิตใจอยํางยั่งยืน  
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 (2)  การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาเดิมที่มีอยูํอยํางตรง
ประเด็นจนหมดไปอยํางรวดเร็วและปูองกันไมํให๎ป๓ญหาใหมํเกิดขึ้น 
 (3)  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ  เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนํวยงานด๎านความม่ันคงท้ังระบบของประเทศให๎มีความพร๎อมในการปูองกัน
และรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน แก๎ไข และรับมือกับป๓ญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับแบบบูรณาการให๎มีความพร๎อมและเพียงพอตํอการปูองกันภัยคุกคาม ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง  
 (4)  การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค๑กรภาครัฐและที่
มิใชํภาครัฐเพ่ือสร๎างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับประเทศชาติ  ภูมิภาค และโลก 
อยํางยั่งยืนรวมทั้งสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือระหวํางประเทศท่ีจะรองรับป๓ญหารํวมกันได๎  
 (5)  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค๑รวมเพ่ือให๎กลไกสําคัญตํางๆ ทํางานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพสามารถสํงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได๎อยํางแท๎จริงเป็นรูปธรรม  
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปาูหมายการพัฒนาที่มุํงเน๎นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได๎แกํ 
  (1) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ๑ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอ่ืนๆนํามา
ประยุกต๑ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ  
  (2) “ปรับป๓จจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคตผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตํางๆ ทั้ง
โครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อม 
ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต   
  (3) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการพัฒนาคนรุํนใหมํรวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร๑ที่ รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตํอ
ยอดอดีตและปรับป๓จจุบันพร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการ
จ๎างงานใหมํขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลกควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดีรวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
  (1)  การเกษตรสร๎างมูลคําประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู๎เลํนสําคัญด๎านการผลิตและการค๎าสินค๎าเกษตรใน
เวทีโลก  
  (2)  อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตอุตสาหกรรมและบริการไทยต๎องพร๎อมรับมือและสร๎างโอกาส
จากความท๎าทายที่เกิดขึ้นโดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศพัฒนาแล๎ว
ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะ และความรู๎ตามความต๎องการของตลาด สร๎างระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยํางยั่งยืน  
  (3)  สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยวโดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สํา คัญของการ
ทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุํงพัฒนาธุ รกิจด๎าน
การทํองเที่ยวให๎มีมูลคําสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด๎วยอัตลักษณ๑และวัฒนธรรม 
 (4)  โครงสร๎างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร๎างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจํา เป็นสําหรับประเทศไทยในการ
ก๎าวสูํการเป็นศูนย๑กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมตํอที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย  
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 (5)  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํสร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมํให๎เป็น
ผู๎ประกอบการยุคใหมํที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการที่มีความสามารถในการแขํงขันและมีอัต
ลักษณ๑ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด๎าน คือ นวัตกรรมในการสร๎างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค๎าและบริการ และ
นวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร๎อมทั้ง  กาย ใจ 
สติป๓ญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ๑ 
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ๑ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตสูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด  ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืน ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

 ประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร มนุษย๑  

 (1)   การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม มุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝ๓งคํานิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค๑ โดยบูรณาการรํวมระหวําง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลํอหลอมคนไทยให๎มี
คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การดําเนินชีวิต 
 (2)   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย ตั้งแตํชํวง  การ
ตั้งครรภ๑ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุํน วัยเรียน วัยผู๎ใหญํ วัยแรงงาน และวัยผู๎สูงอายุ เพ่ือสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู๎ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองในทุกชํวงวัย 
 (3)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนให๎มี
ทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 (4)  การตระหนักถึงพหุป๓ญญาของมนุษย๑ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร๑ ด๎านทัศนะและ
มิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรํางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ๑ รวมถึงผู๎มีความสามารถอันโดดเดํน
ด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน 
 (5)  การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด๎าน กาย ใจ สติป๓ญญา และสังคม มุํงเน๎นการ
เสริมสร๎างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นําไปสูํการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได๎ด๎วยตนเอง 
 (6)  การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ มุํงเน๎น การสร๎าง
ความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยการสํงเสริมบทบาทในการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน  ครอบครัวและชุมชนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ การปลูกฝ๓งและพัฒนาทักษะนอกห๎องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ 
 (7)  การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศโดยมุํงสํงเสริมการใช๎
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างสุขภาวะของประชาชนอยํางครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญที่ให๎
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสํวนตํางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมทําเพ่ือสํวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไก
บริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิน่ การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ 
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พร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและทําประโยชน๑แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุดโดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง  

 ประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

(1) การลดความเหลื่อมล้ํา สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 (2)  การกระจายศูนย๑กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
 (3)  การเสริมสร๎างพลังทางสังคม  
 (4)  การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พ้ืนที่เป็นตัวตั้งใน
การกําหนดกลยุทธ๑และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะ
เป็นไปได๎โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็น ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง 3 ด๎าน อันจะนําไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง   

 ประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

(1) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 (2)  สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 (3)  สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 
 (4)  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโตอยําง
ตํอเนื่อง 
 (5)  พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 (6)  ยกระดับกระบวนทัศน๑เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาูหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน๑ สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ทําหน๎าที่ในการกํากับหรือในการให๎บริการใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรับวัฒนธรรมการทํางานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน๑สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต๑ใช๎อยําง
คุ๎มคําและปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวน
เข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนใน
สังคมต๎องรํวมกันปลูกฝ๓งคํานิยม ความซื่อสัตย๑สุจริต ความมัธยัสถ๑ และสร๎างจิตสํานึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จํา เป็น มีความทันสมัย มีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูํการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
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 ประเด็นยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ  

 (1)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย๑กลางตอบสนองความต๎องการและให๎บริการอยํางสะดวก  รวดเร็ว 
โปรํงใส 
 (2)  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร๑ชาติ เป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 (3)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ประเทศ 
 (4)  ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงา นอยํางมี
ประสิทธิภาพ มีความค๎ุมคํา 
 (5)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุํงมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 
 (6)  ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (7)  กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตํางๆ และมีเทําที่จําป็น 
 (8)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 
 

**ที่มา  : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก 
 
 

2.1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 1.  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให๎ความสําคัญกับการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง
และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุขและนําไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 2.  วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ๑ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  คํานิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจน  เป็นคนเกํงที่มีทักษะความรู๎
ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต  
 2) เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎  
  3) เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  
  4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
  5) เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา  
  6) เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ  
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  7) เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพรวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทนําและสร๎างสรรค๑ในด๎าน
การค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 3.  เป้าหมายรวม 

 เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ดังกลําวได๎กําหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด๎วย  
 1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ๑มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ๑ มีความรับผิดชอบและทําประโยชน๑
ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย  
 2) ความเหลื่อมล้ําทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็ง  ประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม กลุํมที่
มีรายได๎ต่ําสุดร๎อยละ 40 มีรายได๎เพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ 15  
 3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข๎มแข็งสามารถใช๎
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค๑คุณคําสินค๎าและบริการ มีระบบการผลิตและให๎บริการจากฐานรายได๎
เดิมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู๎ชั้นสูงใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสูํภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและ
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 ตํอปี และมีป๓จจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส๑ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาที่เอื้อตํอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  
 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม๎ให๎ได๎ร๎อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสํงไมํน๎อยกวําร๎อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปลํอย
ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสํวนของขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดการอยํางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นและรักษาคุณภาพ
น้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให๎อยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน  
 5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ๑ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่น
ของนานาชาติตํอประเทศไทย ความขัดแย๎งทางอุดมการณ๑และความคิดในสังคมลดลง ป๓ญหาอาชญากรรมลดลง 
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสํงสินค๎าและค๎ามนุษย๑ลดลง  มีความพร๎อมที่ปกปูองประชาชน
จากการกํอการร๎ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสํวนรํวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ เกิด
ความเชื่อมโยงการขนสํง โลจิสติกส๑ หํวงโซํมูลคํา เป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโตของมูลคําการลงทุนและการสํงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
 6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระจายอํานาจและมีสํวน
รํวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให๎บริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได๎ดีกวําลดลง เพ่ิมการใช๎ระบบดิจิทัล
ในการให๎บริการ ป๓ญหาคอร๑รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดย
อันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงํายในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศดีข้ึน การใช๎จํายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกว๎างขึ้น และดัชนีการรับรู๎การทุจริตดี
ขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู๎ความสามารถและปรับตัวได๎ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
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 4.  แนวทางการพัฒนา 

 1) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค๑  

 2) พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษะความรู๎และความสามารถในการดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา   

 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   

 4) ลดป๓จจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนคํานึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ  

 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง ด๎านสุขภาพ  

 6) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  

 7) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง  

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ : การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ : การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๓ : การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๕ : การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ังและยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
                                    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

 ยุทธศาสตร๑ที่ ๑๐ : ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

**ที่มา  :  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 

2.1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 2.1.3.1  แผนพัฒนาภาคใต้ 

  1.  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้  

  ภาคใต๎มีแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร๎าง
รายได๎ให๎กับภาคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝ๓่งทะเลทั้งสองด๎าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝ๓่งที่เป็นแหลํงเพาะพันธุ๑สัตว๑น้ํา
ตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําชายฝ๓่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได๎แกํ ยางพาราและปาล๑มน้ํามัน
ซึ่งเป็นแหลํงผลิตและแปรรูปที่สําคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภาคใต๎มีความได๎เปรียบด๎านสภาพที่ตั้ง 
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ทางภูมิศาสตร๑ที่อยูํใกล๎เส๎นทางการค๎าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาค
เอเชียใต๎และเอเชียตะวันออก ดังนั้นการพัฒนาภาคใต๎ควรพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมี
ชื่อเสียงของแหลํงทํองเที่ยวระดับโลก พร๎อมกับพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่มีศักยภาพให๎เป็นที่รู๎จักในระดับนานาชาติ  ใช๎
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูํกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค๎า การลงทุนกับภูมิภาคตํางๆ ของโลก 

  2.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

 ภาคใต๎เป็นเมืองทํองเที่ยวพักผํอนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย๑กลางผลิตภัณฑ๑ยางพาราและปาล๑ม
น้ํามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค๎าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 

  3.  วัตถุประสงค์  

 1)  เพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวของภาคให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก 
 2)  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล๑มน้ํามันแหํงใหมํของภาคและเป็น 
                         มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 3)  เพ่ือพัฒนาสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหํวงโซํคุณคําและเป็นมิตรกับ 
                         สิ่งแวดล๎อม 
 4)  เพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานสนับสนุนการทํองเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ 
                         การเชื่อมโยงการค๎าโลก 
 5)  เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมํที่กํอให๎เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร๎าง 
                         โอกาสในการสร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน 

  4.  เป้าหมาย  

 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต๎ขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 2) สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎ภาคใต๎ลดลง 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 
 แนวทางการพัฒนา  
 1)  ยกระดับมาตรฐานบริการและสํงเสริมธุรกิจตํอเนื่องในแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 
 2)  พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทํองเที่ยวเรือสําราญและการทํองเที่ยวเชิงอาหาร 
 3)  พัฒนาเมืองทํองเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ 
                             ขนสํงมวลชน (Monorail) 
 4)  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวทาง 
                             ทะเลที่มีชื่อเสียง 
 5)  พัฒนากิจกรรมและบริการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํให๎มีความหลากหลายเพื่อสร๎าง 
                             มูลคําเพ่ิมให๎กับการทํองเที่ยวที่สําคัญของ 
 6)  สํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งและสอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา  
 1)  พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญํ–สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ 
                             สิ่งแวดล๎อม   
 2)  พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร๑ธานี  
                             และชุมพร   
 3)  พัฒนาและสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 
                                         ของสถาบันเกษตรกร 
 แนวทางการพัฒนา  
 1)  ยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ๑ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค 
 2)  ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงก๎ุงและสัตว๑น้ําชายฝ๓่งและการทําอุตสาหกรรม 
                             ประมงทะเลที่ได๎มาตรฐานสากล  
 3)  สํงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน  
 4)  สํงเสริมให๎มีการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร๑มอยําง 
                             เป็นระบบ  
 5)  สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลุํมเกษตรกรและชุมชน  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
                                      และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
 แนวทางการพัฒนา  
 1)  พัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชั้นนําแหํงใหม ํ
                             กับแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียง  
 2)  พัฒนาและสนับสนุนทําเรือสําราญในจังหวัดภูเก็ต  
 3)  พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 
                             หาดใหญํ–สะเดา  
 4)  พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงภาคใต๎กับเส๎นทางการค๎าโลก  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                       อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา  
 1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให๎มีความอุดมสมบูรณ๑  
 2)  วางระบบปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาการบริหารจัดการน้ําอยํางเป็นระบบ  
 3)  สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานเพื่อสร๎างความมั่นคง 
                             ด๎านพลังงาน  
 4)  บริหารจัดการและแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
 1)  พัฒนาประตูการค๎าฝ๓่งตะวันตก (Western Gateway)  
 2)  พัฒนาประตูสูํการทํองเที่ยวอําวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) 
 3)  พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลคําสูง  
                             (Bio-Based & Processed Agricultural Products)  
 4)  การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ การสํงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนําอยูํ  
                             (Green Culture & Livable Cities)  
 
 
**ที่มา  :  แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 26 มี.ค.61) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 

  2.1.3.1.1  แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570)**(ร่าง) 

 1. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 

  1.1 บทบาทของภาค  ภาคใต๎มีบทบาทสําคัญในการสร๎างรายได๎ให๎กับภาคและประเทศจากการ
ทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง และแหลํงทํองเที่ยวทางบกที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการ
ทํองเที่ยวระหวํางกันได๎ และเป็นแหลํงผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญของภาค โดยเฉพาะยางพารา และปาล๑มน้ํามันที่ มีการ
ผลิตการแปรรูปเพื่อการสํงออก ตลอดจนภาคใต๎มีความได๎เปรียบด๎านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ที่ดี สามารถเชื่อมโยงการ
พัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต๎และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะดํานชายแดนที่มีมูลคํา
การค๎าสูงสุดของประเทศ 

  1.2 ทิศทางการพัฒนาภาค เป็น “แหลํงทํองเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหลํงผลิตสินค๎าเกษตร 
ปลอดภัยและมูลคําสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวํางภูมิภาค” โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต๎ (S Direction) ที่ให๎
ความสําคัญกับการพัฒนา PEARL โดยมุํงยกระดับการบริการด๎านการทํองเที่ยวที่มี คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และมี
มูลคําสูง (P: Premium Services & Tourism) การอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นฐานการ
ผลิตสําหรับสาขาเศรษฐกิจสําคัญของภาค (E: Environment & Natural Resources Reservation) สํงเสริมการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปเพ่ือสร๎าง มูลคําเพ่ิม (A: Agro-based Industries and Organic Farmland) 
สํงเสริมการนํางานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในการแปรรูปสินค๎าเกษตรหลักของภาคเป็นผลิตภัณฑ๑มูลคําสูง (R: 
Research, Innovation & Technology) และพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต๎ เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํที่
สามารถเชื่อมโยงการค๎า การลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกภูมิภาค (L: Linked Economic Corridor) 
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 1.3 เป้าหมายรวม  

  3.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต๎ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
  3.3.2 สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎ของภาคใต๎ลดลง  

 1.4 แนวทางการพัฒนา  

  1.4.1 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการและธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวสู่การ
ท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ได๎แกํ 

   (1) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ มี
คุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวทั้งในภาคและระหวําง  ภาคได๎อยํางสะดวก 
อาทิ ทําเรือ ระบบขนสํงสาธารณะ และระบบสื่อสารและสารสนเทศ เป็นต๎น 
   (2) ยกระดับมาตรฐานบริการการทํองเที่ยวและสํงเสริมธุรกิจบริการตํอเนื่องกับการทํองเที่ยว  
   (3) พัฒนากิจกรรมและบริการทํองเที่ยวให๎มีความหลากหลายและสร๎างสรรค๑ที่เน๎น  มาตรฐาน
และสนับสนุนการทํองเที่ยวสีเขียว อาทิ การทํองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน๑ เชิงสุขภาพและ  การแพทย๑ เชิงธุรกิจและ
การประชุมสัมมนา การทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเมือง เกํา และการทํองเที่ยววิถีชีวิต
ชุมชน เป็นต๎น โดยใช๎เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ๑ความโดดเดํนของแตํละพ้ืนที่เป็น  จุดขายเพ่ือเพ่ิมมูลคําและดึงดูด
นักทํองเที่ยว  
   (4) ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวและสํงเสริมการตลาดด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี ความ
สอดคล๎องและเหมาะสมกับนักทํองเที่ยวกลุํมเฉพาะตํางๆ  

  1.4.2 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ได๎แกํ  
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   (1) สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรที่ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ใน
พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร๑ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช เพ่ือให๎สอดรับกับการพัฒนาภายใต๎แนวคิด  เศรษฐกิจ
ชีวภาพ และสามารถสร๎างมูลคําให๎กับอุตสาหกรรมปาล๑มน้ํามัน  

   (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมยางพาราและปาล๑มน้ํามัน 
เพ่ือการแปรรูปขั้นกลางและขั้นปลายให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูง อาทิ อุตสาหกรรมล๎อยาง ถุงมือยาง อุตสาหกรรม
น้ํามันปาล๑มบริสุทธิ์ เป็นต๎น  

   (3) สนับสนุนผู๎ประกอบการ SMEs และ Start Up ในการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมมูลคําสินค๎าอุตสาหกรรม  

  1.4.3 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของภาค  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ได๎แกํ  

   (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรให๎มีการผลิตผลผลิตขั้นต๎นที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรโดยเฉพาะ
ยางพาราและปาล๑มน้ํามัน รวมทั้ง สํงเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือขํายนวัตกรรมและเทคโนโลยีรํวมกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ  

   (2) ยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ๑ของภาค เชํน ข๎าว ไม๎ผล กาแฟ พืช สมุนไพร 
ปศุสัตว๑ และการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ํา เพ่ือให๎เป็นสินค๎ามีคุณภาพ ปลอดภัย ได๎มาตรฐาน และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อม โดย
ใช๎ภูมิป๓ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และการแปรรูปเพ่ือสร๎าง  มูลคําเพ่ิมและสร๎างความ
หลากหลายของสินค๎า 

   (3) ตํอยอดการพัฒนาการผลิตสูํระบบเกษตรมาตรฐานตํางๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย๑ เป็นต๎น โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณโดยรอบลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ ยกระดับสูํ Smart 
Modern Farm  

   (4) สํงเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร๎างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ความมั่นคงทางด๎านอาหารและรายได๎ให๎กับเกษตรกรรายยํอย  

   (5) สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลุํมเกษตรกร ผู๎ประกอบการ SMEs และธุรกิจ Start up เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ๑และแขํงขันได๎  

   (6) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรให๎เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบน้ํา ชลประทาน และการขนสํงสินค๎าเกษตร  

   (7) พัฒนาระบบตลาดที่ทันสมัยและมีความหลากหลายให๎กับเกษตรกรและกลุํม เกษตรกร  

  1.4.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อ
เป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได๎แกํ  

   (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให๎มีความอุดมสมบูรณ๑ เพื่อเป็นป๓จจัย การผลิตที่
มีประสิทธิภาพ และปูองกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยอาศัยความรํวมมือของชุมชนและ ท๎องถิ่น และใช๎
เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับทรัพยากรแตํละชนิดและแตํละสภาพพ้ืนที่  

   (2) บริหารจัดการน้ําอยํางเป็นระบบเพื่อปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาอุทกภัยและภัยแล๎ง  
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   (3) สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานเพ่ือสร๎างความ  มั่นคง
ด๎านพลังงาน  

   (4) บริหารจัดการและแก๎ไขป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม ทั้งขยะ น้ําเสีย และมลพิษทางอากาศ  

  1.4.5 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านชายแดนให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุน  โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ได๎แกํ  

   (๑) พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให๎มีความพร๎อมสําหรับรองรับ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  

   (2) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบโลจิสติกส๑ด๎านการ ขนสํงสินค๎า
และการผํานแดนบริเวณดํานชายแดนให๎สามารถเชื่อมโยงโครงขํายทั้งภายในและตํางประเทศได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ  

   (3) สนับสนุนมาตรการจูงใจให๎กับผู๎ประกอบการเพ่ือให๎เกิดการค๎าการลงทุนในพ้ืนที่  

   (4) เตรียมความพร๎อมกําลังแรงงานที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับการประกอบการในพ้ืนที่ เศรษฐกิจ
พิเศษ  

  1.4.6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และสามารถเชื่ อมโยง 
การค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC (จังหวัดชุมพร ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) โดยมีแนวทางการพัฒนา ได๎แกํ   

   (1) พัฒนาประตูการค๎าฝ๓่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ โครงสร๎าง
พ้ืนฐานการขนสํงและระบบโลจิสติกส๑ที่มีในป๓จจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝ๓่งอําวไทย - ฝ๓่งอันดามัน-ประเทศ
แถบเอเชียใต ๎

   (2) พัฒนาประตูสูํการทํองเที่ยวอําวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) 
โดยพัฒนาการทํองเที่ยวเชื่อมโยงฝ๓่งอําวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ๑-ชุมพร-ระนอง - เมียนมา ควบคูํกับ
การพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ๎นการทํองเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองฝ๓่ง  ทะเล รวมทั้งการพัฒนา
โครงขํายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการ ทํองเที่ยว  

   (3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลคําสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานีและนครศรีธรรมราช โดยสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมํมาใช๎ในการผลิต สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าทาง  การเกษตร โดยเน๎นการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือตํอยอดจากการผลิตน้ํามันปาล๑มไปสูํผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมยางพาราและการ
แปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสําคัญอ่ืนๆ  

   (4) การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติการสํงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนําอยูํ  (Green 
Culture & Livable Cities) โดยเน๎นกรอบการเป็นเมืองที่มีความนําอยูํสําหรับคนทุกกลุํมและยังคงรักษาอัตลักษณ๑ของ
พ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ๑ และสํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการและ พัฒนาแหลํงการเรียนรู๎และการทํองเที่ยว
วิถีชุมชน 

 

**ที่มา :  ร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566-2570) โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  กรกฎาคม 2564 ** 
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 2.1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได๎แกํ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

 1.  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก 

บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

 2.  พันธกิจ (Mission) 

 1. มุํงเน๎นการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทํองเที่ยวทั้งระบบ โดยการพัฒนาทักษะ องค๑ความรู๎ และสร๎างความเข๎าใจในการดํา เนินธุรกิจเพ่ือสร๎างฐานความ
เข๎มแข็งและม่ันคงทางธุรกิจพร๎อมรองรับตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกรูปแบบ 
 2. มุํงเน๎นการบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” 
มุํงสูํอันดามันเมืองอัจฉริยะและนําอยูํ (Andaman Smart and Livable City) และสํงเสริมด๎านการตลาด
ประชาสัมพันธ๑พ้ืนที่การทํองเที่ยวให๎กระจายไปสูํชุมชนและท๎องถิ่นอยํางทั่วถึงเพ่ือยกระดับรายได๎จากการทํองเที่ยว 
 3. มุํงเน๎นการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคการเกษตรตามหลักศาสตร๑พระราชา เพ่ือ
สร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหาร และความเข๎มแข็งด๎านอาชีพเกษตรกรรม สามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรอยําง
ตํอเนื่องและยั่งยืน 
 4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการทํองเที่ยวและเกษตรให๎ก๎าวทันเทคโนโลยีและ
นําเทคโนโลยีมาใช๎เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให๎สูงขึ้นนําไปสูํการขับเคลื่อนงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ 
 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและรักษาความ
เป็นอัตลักษณ๑ของอันดามัน 

 3.  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

 1. เศรษฐกิจโดยรวมของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝ๓่งอันดามัน ฟื้นตัวจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งผู๎ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถรักษาสถานะทางธุรกิจและ
ประชาชนสํวนใหญํมีงานทํา 
 2. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขํงขันสูงทั้งด๎านการทํองเที่ยวและภาคเกษตร เพ่ือสร๎า ง
รายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 
 3. ชุมชนมีความเข๎มแข็งประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. บุคลากรด๎านการทํองเที่ยวและภาคเกษตรได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 5. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ดีกิจกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ๑อยํางยั่งยืน 
 6. มีการอนุรักษ๑ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณคําให๎คงความเป็นอัตลักษณ๑แหํงอันดามัน 
 7. มุํงสูํความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและนําอยูํ (Andaman Smart and Livable City) 
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  4.  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
 กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝ๓่งอันดามันมีฐานทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ
ทรัพยากรทางด๎านการทํองเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความโดดเดํน และชื่อเสียงระดับโลก จึงได๎กํา หนดทิศทาง
พัฒนาศักยภาพให๎เป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวทางทะเลและทางบกที่มีคุณภาพระดับโลก เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝ๓่งอันดามันเพ่ือก๎าวเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวระดับ
โลกโดยเน๎นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวทั้งใน
ระดับสากลและระดบัชุมชนให๎มีมาตรฐานเพียงพอและพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการทํองเที่ยวให๎มีขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และให๎ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎อุดมสมบูรณ๑อยํางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนใน
พ้ืนที่และกลยุทธ๑บริหารจัดการด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ๑เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพของนักทํองเที่ยวและ
พัฒนาระบบและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎สินค๎าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว๑ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ โดยนํา งานวิจัยและ
นวัตกรรมมาตํอยอดสูํการพัฒนาการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎า พร๎อมทั้งมุํงเน๎นการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพบริการ
พ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกให๎เพียงพอและได๎มาตรฐานด๎านความปลอดภัย 

 5.  วัตถุประสงค์ 

 1) พัฒนาคุณภาพด๎านการทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐานอยํางยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
 - อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได๎จากการทํองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นแกํผู๎ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
 2) พัฒนาระบบและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎สินค๎าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว๑ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ 
เพ่ือให๎ชุมชนเกิดความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
 - ต๎นทุนการผลิตที่ลดลง ระยะเวลาในการทํางานลดลง ใช๎เทคโนโลยีมาชํวยอํานวยความสะดวกได๎
มากขึ้น มีการรวมกลุํมวิสาหกิจเพ่ือตํอรองราคาผลผลิตได๎เอง มีการแปรรูปผลิตภัณฑ๑แบบครบวงจร มีตลาดรองรับ
ผลผลิตที่มูลคําสูง และมีการพัฒนาองค๑ความรู๎อยํางตํอเนื่อง จะทําให๎ผลิตภัณฑ๑มวลรวมภาคเกษตรมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
 3) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพต๎นทุนมนุษย๑เพ่ือนําไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
 - ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (Human Achivement Index) 

 6. ความเชื่อมโยงจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

 1) เรํงให๎ความชํวยเหลือผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยวทั้ง
ระบบ พร๎อมรองรับตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกรูปแบบ 
 2) เรํงพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและแหลํงทํองเที่ยวสําคัญเพ่ือรองรับการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยว
หลักเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเมืองรองเพ่ือกระจายการทํองเที่ยวสูํ
ชุมชน ควบคูํกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าในท๎องถิ่นให๎สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐานรับรองจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 3) สร๎างระบบรักษาความปลอดภัย การแจ๎งเตือน การเฝูาระวัง และการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
จากการทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัดภาคใต๎งฝ๓่งอันดามัน เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํประชาชนและนักทํองเที่ยว ตลอดจน
สร๎างภาพลักษณ๑ท่ีดีของประเทศไทยสูํนานาอารยประเทศ 
 4) พัฒนาด๎านการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต๎ฐานความรู๎และแนวทางตามหลักศาสตร๑พระราชาทั้ง
ทฤษฎีใหมํและหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 5) พัฒนาบุคลากรสูํศตวรรษที่ 21 ทั้งภาคบริการและภาคเกษตรให๎มีองค๑ความรู๎ทํางานได๎อยํางมือ
อาชีพ โดยเน๎นทักษะความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาโดยใช๎ Internet of Things (IOT) การพัฒนา 
Start Up ให๎สามารถแขํงขันในระดับโลกได๎ ตลอดจนคิดค๎นและสร๎างนวัตกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ก๎าวเข๎าสูํเมืองอัจฉริยะและนําอยูํ (Andaman Smart and Livable City) 

ประเด็นการพัฒนาที่  1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 

 แนวทาง 1.1 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให๎สามารถรองรับการขยายตัวด๎านการทํองเที่ยวให๎เพียงพอและ
เหมาะสม 
 1) เรํงให๎ความชํวยเหลือผู๎ประกอบการด๎านการทํองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให๎สามารถรอดพ๎น
จากวิกฤติการณ๑การแพรํระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งด๎านการเงิน และการสร๎างงานสร๎าง
อาชีพ 
 2) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงขํายด๎านการสื่อสารให๎เพียงพอและ
ได๎มาตรฐาน 
 3) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวให๎สอดรับกับภูมิสังคมอัตลักษณ๑อันดามัน 
ให๎คงความสวยงาม สะอาด และความต๎องการของท๎องถิ่น 
 4) พัฒนาและสํงเสริมการประกอบการด๎านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล 
(อาหารมุสลิมเฟรน๑ลี่) เพ่ือรองรับการทํองเที่ยว 
 5) สํงเสริมและอนุรักษ๑ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นอันดามันเพ่ือสร๎างจุดขาย
ทางการตลาดสูํการทํองเที่ยวนานาชาติ 
 6) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนที่ให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการของประชาชนและนักทํองเที่ยว 
 7) เชื่อมโยงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเมืองรองกับแหลํงทํองเที่ยวเมืองหลัก 
 8) พัฒนาศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ การค๎าการลงทุนและสํงเสริมการค๎า
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
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 แนวทาง 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล๎อมให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือสร๎าง
ความเชื่อมั่นแกํนักทํองเที่ยว 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นและรองรับภัย
พิบัติและสาธารณภัยด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 2) สร๎างความเชื่อมั่นในด๎านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สินแกํประชาชนและนักทํองเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและชาวตํางประเทศ 
 3) พัฒนาระบบเฝูาระวังสุขอนามัย การบริการด๎านสาธารณสุขให๎มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
รองรับตํอการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
 4) พัฒนาและสํงเสริมผู๎ประกอบการด๎านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให๎ถูก
ตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 
 5) พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารและสร๎างเครือขํายความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในรูปแบบประชารัฐ 
และสํงเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งเพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยตํอความม่ันคงในทุกรูปแบบ 
 6) สร๎างมาตรการควบคุมจํานวนนักทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานตามความสามารถในการรองรับ 
(Carrying Capacity) 

 แนวทาง 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎อุดมสมบูรณ๑อยํางยั่งยืนโดยกระบวนการมีสํวน
รํวมของทุกภาคสํวนในพื้นท่ี 
 1) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎คงความอุดมสมบูรณ๑เพ่ือสร๎างความสมดุลย๑ของ
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ๑ อนุบาล และขยายพันธุ๑สัตว๑ทะเล 
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยํางเป็นระบบ (น้ําสําหรับอุปโภคบริโภคน้ําทิ้ง น้ําเสีย 
และ ภัยธรรมชาติ) 
 4) บริหารจัดการพลังงานให๎มีประสิทธิภาพและเพียงพอตํอความต๎องการ 
 5) พัฒนาระบบผังเมืองและการใช๎ประโยชน๑ที่ดินให๎สอดคล๎องตํอความต๎องการของท๎องถิ่นและการ
พัฒนาที่สมดุลด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 แนวทาง 1.4 บริหารจัดการข๎อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ๑ 
 1) เชื่อมโยงเครือขํายทางการทํองเที่ยว การค๎าและบริการกับกลุํมประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 2) พัฒนาความสัมพันธ๑กับตํางประเทศในรูปแบบบ๎านพ่ีเมืองน๎องหรือแลกเปลี่ยนด๎านวัฒนธรรม
และเป็นฐานเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 
 3) พัฒนาและยกระดับตลาดการทํองเที่ยวในทุกสาขาให๎มีศักยภาพตํอการแขํงขันในระดับสากล 
 4) สํงเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ๑ภาครัฐและสร๎างภาคีเครือขํายเอกชน เพ่ือสร๎างกลไก
การตลาด และเพ่ิมชํองทางในการประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ชุมชนไปสูํตลาดการทํองเที่ยว 
 5) ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนการทํองเที่ยว 
 6) จัดตั้งศูนย๑ข๎อมูลระดับกลุํมจังหวัดเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของนักทํองเที่ยวและ
ประชาชน 

 แนวทาง 1.5 พัฒนาการทํองเทีย่วที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (การทํองเที่ยวสีเขียว) 
 1) สํงเสริมการบริหารจัดการ สร๎างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของนักทํองเที่ยวและ
การรองรับของแหลํงทํองเที่ยว 
 2) สร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวมภาคประชาชน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพ 
                             ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 แนวทาง  2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว๑) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต๎นทุนการ
ผลิต และสร๎างฐานรายได๎ให๎กับเกษตรกร 
 1) พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว๑และลดต๎นทุนจากป๓จจัยการผลิตตําง 
ๆ ด๎วย Smart Farming 
 2) สํงเสริมการนําผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ๑ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และพัฒนา
กระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวอยํางถูกต๎องเหมาะสมเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) น๎อมนําหลักศาสตร๑พระราชา ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมํไปใช๎ในภาค
การเกษตร เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร๎างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได๎ให๎แกํเกษตรกร 

 แนวทาง 2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูํผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูง 
 1) พัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํที่เหมาะสมกับผลิตผลในพ้ืนที่ โดยการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหมํมา
ประยุกต๑ใช๎เพื่อสร๎างผลิตภัณฑ๑ใหมํ ๆ หรือนําวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูป มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 2) สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ
ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว๎ 
 3. พัฒนาสินค๎าประมงและสัตว๑น้ํามูลคําสูงเป็นผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม 

 แนวทาง 2.3 สํงเสริมศักยภาพด๎านการตลาด 
 1) พัฒนาองค๑ความรู๎ในการวิเคราะห๑ ประเมินสถานการณ๑ด๎านการตลาดทางการเกษตร 
 2) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือขําย เพ่ือเชื่อมโยงเครือขํายและสถาบันเกษตรกรในกลุํม
จังหวัด 
 3) สํงเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให๎มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจและชํวยเหลือ
สมาชิกในด๎านการผลิตและการตลาด 
 4) สํงเสริมและผลักดันให๎มีศูนย๑กลางหรือ Digital Platform เพ่ือการค๎าเกษตรของกลุํมจังหวัด
ภาคใต๎ฝ๓่งอันดามันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค๎าไปสูํภูมิภาคทั้งในและตํางประเทศ 

 แนวทาง 2.4 สํงเสริมศักยภาพการรวมกลุํมและเครือขํายสนับสนุนเกษตรอินทรีย๑เกษตรปลอดสารพิษของ
เกษตรกรและผู๎ประกอบการเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง 
 1) สํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ๑วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัทประชารัฐ
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลุํมทุน 
 2) สร๎างเกษตรกรรุํนใหมํที่มีความรู๎ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเป็นแบบอยํางที่ดีแกํเกษตรกรรายอื่นเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 แนวทาง 3.1 พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับตํอการเปลี่ยนแปลง 
 1) พัฒนาและสํงเสริมการรวมกลุํมของประชาชนในระดับชุมชนและหมูํบ๎านเพ่ือรํวมกันสนับสนุน 
อนุรักษ๑และค๎ุมครองสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
 2) พัฒนาและสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปูองกันประเทศ พิทักษ๑รักษาเกียรติภูมิ 
ผลประโยชน๑ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผํนดิน และให๎ความรํวมมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 3) สํงเสริม สนับสนุนให๎ชุมชนและประชาชนได๎รํวมกันในการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และสํงเสริมภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น 

 แนวทาง 3.2 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย๑ทุกชํวงวัย 
 1) เน๎นการเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดชีวิตของทารกแรกเกิด ความปลอดภัยของมารดา การได๎รับนม
จากมารดา ได๎รับการศึกษาตามวัยอยูํในสังคมอยํางมีคุณภาพ 
 2) สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงความรู๎ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให๎กับบุคลากรภายนอก
สถานศึกษาและผู๎ที่ขาดโอกาส ให๎มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการทํองเที่ยว 
 3) พัฒนาบุคลากรของชุมชนให๎สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการทํองเที่ยวให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนในท๎องถิ่น 
 4) พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคสํวนให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านภาษาสิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหมํ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันสูํระดับสากล 
 5) พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการทํองเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให๎มีความสามารถในการ
บริการจัดการทํองเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

 แนวทาง 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
 1) พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน ให๎มีความเข๎มแข็งเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2) สร๎างเสริมจิตสํานึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในการเป็นเจ๎าบ๎านเจ๎าเมืองที่ดี 
 3) พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 แนวทาง 3.4 พัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ๑ เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 1) สํงเสริมการสร๎างสื่อ และการประชาสัมพันธ๑เพ่ือกระตุ๎นจิตส านึกด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลแบบดิจิทัล ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 3) สํงเสริมให๎เกิดการใช๎ข๎อมูล และสารสนเทศในการบริหารจัดการทํองเที่ยวทรัพยากรมนุษย๑ และ
สิ่งแวดล๎อม 
 4) สร๎างต๎นแบบ (Best Practice) ในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 แนวทาง 3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ด๎านดิจิทัลเทคโนโลยี 
 1) วางรากฐานด๎าน Digital Literacy ให๎แกํเยาวชนและบุคคลทั่วไปเพ่ือให๎เกิดทักษะความเข๎าใจ 
และใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลอยํางเหมาะสม 
 2) พัฒนาบุคลากรด๎านดิจิทัลเทคโนโลยีให๎เพียงพอกับความต๎องการ 
 
 
 

**ที่มา  :  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ.2562 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** 
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 2.1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2565) 

 1.  วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน” 

 2.  พันธกิจ 

 1) มุํงสร๎างศักยภาพทางเศรษฐกิจด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยวให๎มีความมั่งคั่งและมี
ความรับผิดชอบตํอสังคม  
 2) พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎มีความมั่นคง สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางมี
คุณภาพ  
 3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎ยั่งยืนและสร๎างสิ่งแวดล๎อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ  
 4) สํงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสํวน  
 5) เสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3.  เป้าประสงค์รวม  

 1) เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอยํางมั่นคงและยั่งยืน  
 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร๎างความเข๎มแข็งทางสังคมและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  
 3) ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ๑และมีสิ่งแวดล๎อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง 

 1) สร๎างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด๎านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
 2) สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ให๎มีคุณภาพ เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎เติบโตอยํางยั่งยืน 
 3) เสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตละการศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล๎อมอยํางเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน 

 5.  เป้าประสงค์และแผนงาน/กลยุทธ์ 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคง 
                                            และย่ังยืน 
 เปูาประสงค๑ 
   1) รายได๎จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
   2) ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมีมูลคําเพ่ิมข้ึน 
 แผนงาน/กลยุทธ๑ 
   1) พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ 
   2) จัดหาแหลํงน้ําเพ่ิมเติมสําหรับด๎านการเกษตรอุปโภค–บริโภค 
  3) สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคงตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) สํงเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค๎าเกษตรที่สําคัญ  
 5) สํงเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชน และผู๎ผลิตชุมชน 
  6) สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันทางการค๎าและการพาณิชย๑  
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า 48 

 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ 
                                            ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 เปูาประสงค๑ 
  1) รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 แผนงาน/กลยุทธ๑  
  1) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานของกรมการทํองเที่ยว  
  2) ยกระดับการเข๎าถึงและเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว  
  3) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทํองเที่ยว 
   4) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการการทํองเที่ยว  
  5) พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการทํองเที่ยว 
   6) สํงเสริมการประชาสัมพันธ๑การตลาดสมัยใหมํและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ๑ด๎านการทํองเที่ยวอยําง
เป็น ระบบ 

 ประเด็นการพัฒนาที่  3  เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ การศึกษาเรียนรู้ 
                                              อย่างมีคุณภาพ 

  เปูาประสงค๑  
 1) ตรังเป็นสังคมอยูํเย็นเป็นสุข 
  2) ประชาชนมีรายได๎และหลักประกันที่ม่ันคง 
  3) อัตราการตายด๎วยโรคที่เป็นป๓ญหาสําคัญลดลง 
  4) ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู๎ดีและมีคุณภาพ  
 แผนงาน/กลยุทธ๑ 
  1) เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง ปลอดภัย  
 2) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎และใช๎ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านในขับเคลื่อนตําบลสร๎างสุขให๎ครบทุกพ้ืนที่ตําบล 
  3) สํงเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกํผู๎มีรายได๎น๎อย  
 4) สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมเปูาหมายทุกชํวงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ  
แรงงานผู๎สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได๎รับการคุ๎มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5) สํงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค๑รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับ ทุติย
ภูมิและตติยภูมิโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่น  
 6) พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก๎ไขป๓ญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

 ประเด็นการพัฒนาที่  4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสม 
                                            กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน  

 เปูาประสงค๑ 
  1) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ๑ 
  2) พัฒนาคนและแหลํงเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และพลังงาน เพ่ือให๎มีความ พร๎อม
ในการบริหารจัดการ  
 3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และพลังงานมีการบูรณาการอยํางมี  
ประสิทธิภาพ 
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 แผนงาน/กลยุทธ๑  
 1) ปูองกันการบุกรุกทําลายปุาและสํงเสริมการปลูกปุาแบบบูรณาการ  
 2) สํงเสริมการอนุรักษ๑ปุาต๎นน้ํา แหลํงน้ําตํางๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๓่งโดยการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 
  3) สํงเสริมการอนุรักษ๑พลังงานและการใช๎พลังงานทางเลือกเพ่ือลดป๓ญหาสิ่งแวดล๎อม 
  4) บูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล๎อม
และสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎  
 5) สนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 
 
ที่มา  :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดตรัง 
 
 2.1.3.4  แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563  

 1.  วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนนําอยูํ ประชากรมีคุณภาพ ประสานความรํวมมือ รวมกลุํมอาชีพหลากหลาย  
พ่ึงตนเอง พัฒนารายได๎ เครือขํายเข๎มแข็ง เชื่อมโยงโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ  

ดํารงรักษาและจัดการศิลปวัฒนธรรม ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ” 

 2.  พันธกิจ 

 1) บูรณาการและดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาความยากจนโดยอํานวยการบริหารราชการทุกภาคสํวน 
 2) เสริมสร๎างการอํานวยความเป็นธรรม ความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัยของสังคม 
 3) สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี การบริการประชาชนและการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 4) เสริมสร๎างความมั่นคงภายใน พัฒนางานขําวกรองและโครงขํายการสื่อสารรวมทั้งการแก๎ไขป๓ญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไมํมีสถานภาพที่ชัดเจน  
 5) จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแก๎ป๓ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
 6) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 7) การขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายรัฐบาลไปสูํการปฏิบัติในระดับอําเภอ 

 3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1) การพัฒนาภาคการเกษตรอยํางยั่งยืนและผลผลิตหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ 
 2) การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และวัฒนธรรมควบคูํไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ียั่งยืน 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และสังคมให๎มีคุณภาพ 
 4) การเสริมสร๎างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1) ยกระดับคุณภาพโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความเชื่อมโยงและทั่วถึง 
 2) สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนในการดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 3) สนับสนุนให๎ท๎องถิ่นและประชาชนมีสํวนรํวม ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและพ่ึงตนเองได๎ 
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 4) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพัฒนาความผูกพันของคนในชุมชนบนพ้ืนฐานของการมีสํวนรํวม
และพ่ึงตนเองโดยสร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ืออํานวยตํอการสํงเสริมสุขภาพ การศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม และการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 5) สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการและใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติรํวมกันอยํางมี
ประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
 6) สํงเสริมการบริหารและการบริการขององค๑กรภาครัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค๑กร
ประชาชนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความโปรํงใสตรวจสอบได๎ 
 

**ท่ีมา  : แผนพฒันาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 โดยคณะกรรมการบริหารอ าเภอ สิงหาคม 2563   
 

 2.1.3.5 ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง 
 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายในปี 2565” 

 2. ค่านิยม (Value) 

                       มืออาชีพ คิดสร๎างสรรค๑ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

 3. พันธกิจ (Mission) 

 1) สํงเสริม สนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีความเข๎าใจในการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐาน
การดําเนินงาน 
 2) พัฒนา ปรับปรุงองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได๎อยํางทั่วถึง  
 3) สํงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 
 4) สํงเสริมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ 
 5) บริหารและพัฒนากรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นให๎สามารถปฏิบัติงานได๎ตามอํานาจหน๎าที่ กฎหมาย
และนโยบายที่กําหนด 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาผู๎บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท๎องถิ่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 
                                 บริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2  การพัฒนาระบบการเงิน การคลังและปรับปรุงระเบียบ กฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 
                                  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3  การสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินการจัดบริการสาธารณะขององค๑กรปกครอง 
                                  สํวนท๎องถิ่น 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 4  การพัฒนาวางระบบและดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค๑กร 
                                  ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การสํงเสริมการปฏิบัติงานของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นตามอํานาจหน๎าที่ ภารกิจ 
                                 และนโยบายที่ได๎รับมอบหมาย 
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 2.1.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ  
สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

  1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานควบคูํการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
  2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค๑รวม 
  3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนสูํระดับฐานราก  
  4. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑และสํงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิป๓ญญา ท๎องถิ่น 
  6. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอยูํดีมีสุขของท๎องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท๎องถิ่น 

 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได๎ดําเนินการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร๑ตามที่ได๎กําหนดไว๎โดยลักษณะของโครงการที่ดําเนินการในแตํ
ละยุทธศาสตร๑เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่วางไว๎สํงผลให๎เกิดประโยชน๑ตํอประชาชนในจังหวัดตรังใน
ภาพรวม โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร๑ ตามรายละเอียดดังนี้  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 ในห๎วงระยะเวลาระหวํางปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรังได๎ดําเนินการพัฒนา
ท๎องถิ่นภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานควบคูํการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ซึ่งสํวนใหญํลักษณะของ
โครงการ เป็นการพัฒนาปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมเพ่ือให๎ประชาชนได๎สัญจรโดยสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนขนสํง 
 
สินค๎าทางการเกษตรได๎รวดเร็วขึ้น โดยต๎องคํานึงถึงการ อนุรักษ๑แหลํงทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  

 ในห๎วงระยะเวลาระหวํางปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได๎ดําเนินการพัฒนา
ท๎องถิ่น ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎  แบบองค๑รวม โดยได๎มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตํางๆ มากมาย เชํน  
 - ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมให๎พ่ึงพาตนเองได๎ เชํน เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส๑ ฯ  
 - ด๎านการสํงเสริมการสาธารณสุขให๎ประชาชนมีสุขภาวะสุขภาพที่ดี เชํน การสํงเสริมการ ออกกําลังกาย การ
จัดการแขํงขันกีฬา การปูองกันไข๎เลือดออก การปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น  
 - ด๎านการสํงเสริมการศึกษา เชํน การพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมสํงเสริมการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ๑
ทางการศึกษา เป็นต๎น จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดังกลําวข๎างต๎น สํงผลให๎ประชาชนได๎เข๎าถึงบริการด๎าน 
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สาธารณสุข การศึกษา การจัดสวัสดิการสังคม อยํางทั่วถึงและได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น ลดป๓ญหายาเสพติดภายใน ชุมชน 
ตลอดจนประชาชนได๎รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก  

 ในห๎วงระยะเวลาระหวํางปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได๎ดําเนินการพัฒนา
ท๎องถิ่น ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนสูํระดับ ฐานราก โดยได๎ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนให๎เป็นไป อยํางทั่วถึง เชํน การประชุมประชาคม การจัด
รับฟ๓งความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินโครงการของ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นต๎น สํงผลให๎ประชาชนได๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการและพัฒนา ท๎องถิ่นของตนเอง และวางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ระดับประเทศตํอไป  

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  

 ในห๎วงระยะเวลาระหวํางปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได๎ดําเนินการพัฒนา
ท๎องถิ่น ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน โดยได๎ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตํางๆ เชํน การจัดการขยะ การอบรมสร๎างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล๎อม การ
ลดการใช๎พลังงาน เป็นต๎น สํงผลให๎ประชาชนได๎รับ ความรู๎ มีจิตสํานึกที่ดีตํอการรักษาสิ่งแวดล๎อม และมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎มีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืนตํอไป  

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น  

 ในห๎วงระยะเวลาระหวํางปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได๎ดําเนินการพัฒนา
ท๎องถิ่น ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑และสํงเสริมประเพณี วัฒนธรรม  และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น โดยได๎
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตํางๆ เชํน จัดงานประเพณี จัดฝึกอบรม เป็นต๎น สํงผลให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพ่ือสืบสานและอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ สืบไป  

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น  

 ในห๎วงระยะเวลาระหวํางปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได๎ดําเนินการพัฒนา
ท๎องถิ่น ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอยูํดีมีสุขของท๎องถิ่น โดยได๎ดํา เนิน โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
สํงเสริมอาชีพ สนับสนุนและสํงเสริมเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกร รายยํอยในภาคการเกษตร โดยใช๎ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เชํน การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สนับสนุน/  สํงเสริมศูนย๑การเรียนรู๎ตํางๆ เป็นต๎น สํงผลให๎
ประชาชนอยูํดีกินดีและมีรายได๎เพ่ิมข้ึน  

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น  

 ในห๎วงระยะเวลาระหวํางปี๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได๎ดําเนินการพัฒนา
ท๎องถิ่น ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร  ของท๎องถิ่น โดยได๎ดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมโดยสํวนใหญํเกี่ยวกับการฝึกอบรม ให๎ความรู๎ เพ่ือพัฒนาและ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของท๎องถิ่น 
ให๎มีความพร๎อมในการบริการและอํานวยความสะดวกให๎แกํ ประชาชน 
 

**ที่มา  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) อบจ.ตรัง 
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2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.2.1  วิสัยทัศน์ 

“บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น าสู่ต าบลจัดการตนเอง” 

 2.2.2  ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยว  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร  

 2.2.3  เป้าประสงค์ 

 1)  เส๎นทางคมนาคมที่ได๎มาตรฐาน ระบบจราจรมีความปลอดภัย มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ 
ระบบโทรคมนาคมได๎มาตรฐานและทันสมัย และระบบไฟฟูาได๎มาตรฐาน 
 2)  สร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
 3)  จัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ สํงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 
 4)  จัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ ขยะได๎รับการจัดการอยํางเป็นระบบและถูกวิธี 
 5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิภาพ 
 6)  ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นมากขึ้น ระบบการบริหารจัดการองค๑การบริหารสํวนตําบลมี
ประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน 

 2.2.4. ตัวช้ีวัด 

 1) ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

  - จํานวนถนน ปูายจราจร ปูายบอกทาง ที่มีมาตรฐาน 
  - แหลํงน้ํา ระบบประปาเข๎าถึงทุกครัวเรือน 
  - ระบบไฟฟูาที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 2) ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ และการทํองเที่ยว 

  - พัฒนาอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน   
 - พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 

 3) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  

  - จัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ 
  - สํงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 
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 4) ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

  - จัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ 
 - ขยะได๎รับการจัดการอยํางเป็นระบบและถูกวิธี 

 5) ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม 

  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  - มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
  - ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

 6) ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร 

  - ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นมากข้ึน 
  - ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน 

 2.2.5 ค่าเป้าหมาย 

 คําเปูาหมาย (Targets) หมายถึง เปูาหมายในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองสํวนที่ทําให๎แยกแยะได๎วํา 
การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กําหนดไว๎หรือไมํ มากน๎อยเพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว๎
อยํางชัดเจน สําหรับคําเปูาหมายที่ได๎มีการกําหนดไว๎ในการประชุมครั้งนี้ มีดังนี ้
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ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย  
พ.

ศ.
25

61
 

พ.
ศ.

25
62

 
พ.

ศ.
25

63
 

พ.
ศ.

25
64

 
พ.

ศ.
25

65
 

พ.
ศ.
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5 
1) เส๎นทางคมนาคมที่
ได๎มาตรฐาน ระบบ
จราจรมีความปลอดภัย 
มีน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคอยํางเพียงพอ 
ระบบโทรคมนาคมได๎
มาตรฐานและทันสมัย 
และระบบไฟฟูาได๎
มาตรฐาน 

- ปูายจราจร ปูายบอก
ทางท่ีมีมาตรฐาน 

- ปูายจราจรเพิ่มข้ึนร๎อย
ละ 10 1 2 3 4 5 3 

- ปูายบอกทางเพ่ิมข้ึนร๎อย
ละ 10 1 2 3 4 5 3 

- มีแหลํงน้ําธรรมชาติ
เพียงพอ ระบบประปา
เข๎าถึงทุกครัวเรือน 

- ปรับปรุง/พัฒนาแหลํง
น้ํา ปีละ 1 หมูํบ๎าน 1 2 3 4 5 3 

- ขยายเขตระบบประปา
หมูํบ๎าน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
10 

10 20 30 40 50 30 

- ระบบไฟฟูาที่ได๎
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

- ระบบไฟฟูาที่ได๎
มาตรฐานเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
12 

12 24 36 48 60 36 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้าของเป้าหมาย 
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2) สร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประชาชนพัฒนาการ
ทํองเที่ยวให๎ได๎
มาตรฐาน 

- สร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประชาชน 

- ฝึกอบรมอาชีพ ปีละ 2 ครั้ง 2 4 6 8 10 6 

- สํงเสริม/สนับสนุนกลุํมอาชีพ ปี
ละ 1 กลุํม 

      

- พัฒนาการทํองเที่ยว/
แหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎
มาตรฐาน 

- ปรับปรุง/พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
ปีละ 1 แหํง 

1 2 3 4 5 3 

3) จัดการศึกษาอยําง
เป็นระบบ สํงเสริม
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอยําง
ยั่งยืน 

- มีการจัดการศึกษาอยําง
เป็นระบบ 

- สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 15 

15 30 45 60 75 45 

- สํงเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 

- จัดกิจกรรมสํงเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม อยํางน๎อยปีละ 5 
โครงการ 

5 10 15 20 25 15 

4) จัดการด๎าน
สิ่งแวดล๎อมอยํางเป็น
ระบบ ขยะได๎รับการ
จัดการอยํางเป็นระบบ
และถูกวิธี 

- จัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม
อยํางเป็นระบบ 

- จัดกิจกรรมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม/
กิจกรรมจิตอาสา/Big Cleaning 
Day เดือนละ 1 ครั้ง 

12 24 36 48 60 36 

- สํงเสริม/สนับสนุนการใช๎พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 

5 10 15 20 25 15 

- ขยะได๎รับการจัดการ
อยํางเป็นระบบและถูกวิธี 

- ปริมาณขยะลดลงร๎อยละ 3 1 2 3 4 5 3 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ความก้าวหน้าของเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

พ.
ศ.

25
61

 
พ.

ศ.
25

62
 

พ.
ศ.

25
63

 
พ.

ศ.
25

64
 

พ.
ศ.

25
65

 

พ.
ศ.

25
61

-2
56

5 

5) ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 
ระบบปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5 

5 10 15 20 25 15 

- ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง 

- ประชาชนได๎รับการบริการ
สาธารณสุขทั่วถึงเพ่ิมข้ึนร๎อย
ละ 2 

60 62 64 66 68 64 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

- ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2 

60 62 64 66 68 64 

- ระบบปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

- ระบบปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใช๎งานได๎จริงและ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
2 

60 62 64 66 68 64 

6) ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการพัฒนาท๎องถิ่นมาก
ขึ้น ระบบการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพใน
การให๎บริการประชาชน 

- ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาท๎องถิ่นมากข้ึน 

- ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนาท๎องถิ่นเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
2 

70 72 74 76 78 74 

- ระบบการบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพในการ
ให๎บริการประชาชน 

- ความเชื่อมั่นของประชาชน
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 3 

80 83 86 89 91 85.8 
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 2.2.6 กลยุทธ์ 

 1)  บุกเบิก กํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง พัฒนาเส๎นทางการคมนาคมขนสํงที่มีมาตรฐาน ทั่วถึง 
 2)  กํอสร๎าง ปรับปรุง บํารุงรักษา คูระบายน้ํา ทํอระบายน้ําในพ้ืนที่ 
 3)  จัดสร๎าง จัดหา พัฒนาแหลํงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแก๎ป๓ญหาน้ําทํวม/น้ําแล๎ง 
 4)  ขยายเขต ขยายเฟสไฟฟูาสาธารณะ และไฟสํองสวําง 
 5)  พัฒนา/สํงเสริมอาชีพ พัฒนารายได๎ สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 6)  การปรับปรุง จัดสร๎าง บุกเบิกและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
 7)  การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 8)  พัฒนาฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น โดยการ
อนุรักษ๑สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 
 9)  เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณีวัฒนธรรม 
 10)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ๑ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ํา ลุํมน้ําลําคลองและปุาไม๎ให๎มีความอุดม
สมบูรณ๑ 
 11)  สร๎างจิตสํานึกเพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหามลพิษและป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จัดทําระบบกําจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 12)  พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
และท๎องถิ่น  
 13)  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมเปูาหมายทุกชํวงวัย แรงงานผู๎สูงอายุ และแรงงานคนพิการได๎รับ
การค๎ุมครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 14)  เสริมสร๎างครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็ง ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและพัฒนาระบบ
สวัสดิการชุมชนให๎เข๎มแข็งครอบคลุมทั้งตําบล 
 15)  เตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย  
 16)  การรักษาความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการชํวยเหลือประชาชนยามเกิดสาธารณภัย 
 17)  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานนําระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค๑กร พัฒนา
คุณภาพบุคลากร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู๎ 
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 2.2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

 จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ (Positioning) ขององค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“บูรณาการศึกษา 
ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่คุณธรรม 
น าสู่ต าบลจัดการตนเอง” 

1 โครงสร๎างพื้นฐาน 
- จํานวนถนน ปูายจราจร 
ปูายบอกทางท่ีมีมาตรฐาน 
- แหลํงนํ้า ระบบประปา
เข๎าถึงทุกครัวเรือน 
- ระบบไฟฟูาท่ีได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

2. เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 
- พัฒนาอาชีพและสร๎าง
รายได๎ให๎แกํประชาชน   
- พัฒนาการทํองเที่ยวให๎
ได๎มาตรฐาน 
 

3. การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
- จัดการศึกษาอยํางเป็น
ระบบ 
- สํงเสริมศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 
 

4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
- จัดการด๎านสิ่งแวดล๎อม
อยํางเป็นระบบ 
- ขยะได๎รับการจดัการ
อยํางเป็นระบบและถูกวิธ ี
 

5. คุณภาพชีวิตและสังคม 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
- มีความปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย๑สิน 
- ระบบปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
 

6. การเมือง การบริหาร 
- ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาท๎องถิ่นมากขึ้น 
- ระบบการบริหารจัดการมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให๎บริการประชาชน 
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 2.2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พันธกิจ  :  พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 

เป้าประสงค์  :  เส๎นทางคมนาคมที่ได๎มาตรฐาน ระบบจราจรมีความปลอดภัย มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ ระบบโทรคมนาคมได๎มาตรฐานและทันสมัย และระบบไฟฟูาได๎มาตรฐาน 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  - จํานวนถนนที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  - จํานวนถนน ปูายจราจร ปูายบอกทาง ที่มีมาตรฐาน 
  - แหลํงน้ํา ระบบประปาเข๎าถึงทุกครัวเรือน 
  - ระบบไฟฟูาที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

1. บุกเบิก กํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง พัฒนาเส๎นทางการ
คมนาคมขนสํงที่มีมาตรฐาน ทั่วถึง 
2. กํอสร๎าง ปรับปรุง บํารุงรักษา คูระบายน้ํา ทํอระบาย
น้ําในพื้นท่ี 
3. จัดสร๎าง จัดหา พัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
4. จัดทําโครงการเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาน้ําทํวมและน้ําแล๎ง 
5. ขยายเขต ขยายเฟสไฟฟูาสาธารณะ และไฟสํองสวําง 
 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
2. จํานวน /ระยะทาง/จุดให๎บริการที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชําง   

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  :   

ยุทธศาสตร์ที่  1. สร๎างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด๎านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน 
   แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 2 จัดหาแหลํงน้ําเพิ่มเติมสําหรับด๎านการเกษตรอุปโภค–บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ให๎มีคุณภาพเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 3 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  :   

 ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานควบคูํการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

พันธกิจ  :  1.  สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑  

                  2.  สร๎างระบบเศรษฐกิจฐานรากที่เข๎มแข็งและพอเพียง 

     3.  สํงเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได๎อยํางทั่วถึง 

เป้าประสงค์  :  สร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  - สร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน   
 - พัฒนาการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

1. สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม สํงเสริมอาชีพ จัดหาตลาด และ
พัฒนารายได๎ให๎แกํประชาชน 
3. การปรับปรุง จัดสร๎าง บุกเบิกและพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวเพ่ือเป็นแหลํงรายได๎ใหมํให๎แกํพ้ืนที่   
4. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชําง  สํานักปลัด  

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  1. สร๎างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด๎านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน 

        แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค๎าเกษตรที่สําคัญ  

                      แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 3. สํงเสรมิเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคงตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

                     แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 4. สํงเสรมิและพัฒนาการแปรรูปสินค๎าเกษตรที่สําคัญ  

        แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 5. สํงเสรมิธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชน และผู๎ผลิตชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ที่  2. สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ให๎มีคุณภาพเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎เติบโตอยํางตํอเนื่อง 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  1. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานของกรมการทํองเที่ยว  

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  2. ยกระดับการเข๎าถึงและเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว  

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  3. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทํองเที่ยว 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการการทํองเที่ยว 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  5. พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการทํองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  3. เสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  3. สํงเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกํผู๎มีรายได๎น๎อย 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  :   

  ยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานควบคูํการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ  :  1.  พัฒนาการศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 

      2.  สํงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม บนความตํางอยํางลงตัว 

เป้าประสงค์  :  จัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ สํงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  - จัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ 
  - สํงเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

1. การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
2. พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น โดยการ
อนุรักษ๑สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 
3. เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณี
วัฒนธรรม 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองการศึกษา   

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  3. เสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

        แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 2. สํงเสรมิการจัดการเรียนรู๎และใช๎ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านในขับเคลื่อนตําบลสร๎างสุข
ให๎ครบทุกพ้ืนที่ ตําบล 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 6. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก๎ไขป๓ญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  :   

 ยุทธศาสตร๑ที่  2  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค๑รวม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ  :  อนุรักษ๑และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน 

เป้าประสงค์  :  จัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ ขยะได๎รับการจัดการอยํางเป็นระบบและถูกวิธี 
  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  - จัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นระบบ 

 - ขยะได๎รับการจัดการอยํางเป็นระบบและถูกวิธี 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ๑ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ํา 
ลุํมน้ําลําคลองและปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ๑ 
2. สร๎างจิตสํานึกเพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหามลพิษและ
ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชําง  สํานักปลัด  

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร๑จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและพลังงานอยํางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี  
                     และมีความยั่งยืน 

        แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 2. สํงเสรมิการอนุรักษ๑ปุาต๎นน้ํา แหลํงน้ําตํางๆ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๓่ง 
                      โดยการมีสํวนรํวม ของประชาชน 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 4. บูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการบริหารจัดการทรัพยากร  
                      ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎ 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 5. สนับสนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบ 
                      บูรณาการและเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร๑ อปท.ในเขตจังหวัด 

    ยุทธศาสตร๑ที่  4 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑พลังงานและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

พันธกิจ  :  1.  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิต วิถีชีวิต สิ่งแวดล๎อมทางสังคม 

      2.  ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 

เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  - มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติย
ภูมิและตติยภูมิ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่น  
2. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมเปูาหมายทุกชํวงวัย 
แรงงานผู๎สูงอายุ และแรงงานคนพิการได๎รับการคุ๎มครอง
ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เสริมสร๎างครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็ง ปลอดภัย 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนให๎เข๎มแข็งครอบคลุมทั้งตําบล 
4. เตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย  
5. การรักษาความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การชํวยเหลือประชาชนยามเกิดสาธารณภัย 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชําง  สํานักปลัด กองการศึกษา กองคลัง 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  3. เสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 6. เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็ง  
  ปลอดภัย 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  2. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎และใช๎ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านในขับเคลื่อนตําบลสร๎าง 
  สุขให๎ครบทุกพ้ืนที่ ตําบล  
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  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  4. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมเปูาหมายทุกชํวงวัย รวมถึงแรงงานใน
ระบบและนอกระบบ แรงงานผู๎สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได๎รับการคุ๎มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  5. สํงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค๑รวมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ เชื่อมโยงระดับ ทุติยภูมิและตติยภูมิโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  :   

  ยุทธศาสตร๑ที่ 6 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการอยูํดีมีสุขของท๎องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  :  พัฒนาคุณภาพการให๎บริการอยํางรวดเร็ว ทั่วถึง ถูกต๎องและทันตํอเหตุการณ๑ 

เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นมากขึ้น ระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการองค๑การบริหารสํวนตําบลมีประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  - ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นมากข้ึน 
  - ระบบการบริหารจัดการองค๑การบริหารสํวนตําบลมีประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 

1. ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานนําระบบสารสนเทศ
มาใช๎ในการบริหารงานภายในองค๑กร พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให๎ได๎รับการศึกษา 
อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู๎ 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
2. จํานวนบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนา/เข๎ารับการฝึกอบรม 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชําง  สํานักปลัด  

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร๑จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  3. เสริมสร๎างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่ 6. เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม วัฒนธรรม ครอบครัวอบอํุน ชุมชนเข๎มแข็ง  
  ปลอดภัย 

  แผนงาน/กลยุทธ๑ที่  2. สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎และใช๎ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านในขับเคลื่อนตําบลสร๎าง 
  สุขให๎ครบทุกพ้ืนที่ ตําบล  

ยุทธศาสตร๑ อปท.ในเขตจังหวัด  :   

  ยุทธศาสตร๑ที่ 7 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท๎องถิ่น 
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 2.2.9  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน ได๎วางจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
 

 1) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและท่ัวถึง 
 2) มีเส๎นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได๎มาตรฐาน 
 3) แหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาและจัดการอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4) พัฒนาอาชีพ ครอบครัวมีรายได๎มากกวํารายจําย 
 5) สํงเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 6) อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการจัดการ และอยูํอยํางยั่งยืน 
 8) มีการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 
 7) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
 8) มีระบบการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 
 9) ประชาชนมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า 
 10) การบริการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 11) ประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น และการบริหารจัดการ 

2.3  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   swot 

     2.3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหินได๎วางแนวคิดในการพัฒนาองค๑กรตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
องค๑การบริหารสํวนตําบลและมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑
จังหวัด ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สนองตอบป๓ญหา ความต๎องการของประชาชน 
ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เป็นการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นอกจากนั้นได๎มีการ
วิเคราะห๑ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ๑การพัฒนาในป๓จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่นด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis จําแนกออกเป็นประเด็นการพัฒนาในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 

  2.3.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) จะท าให้ทราบถึงจุดเด่น 
และข้อเสียเปรียบ 
   1)  จุดอํอน Weakness คือ ลักษณะหรือข๎อด๎อยเมื่อเทียบกับตําบลอ่ืน  
                              (เป็นป๓จจัยภายในที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได๎)  
   2)  จุดแข็ง Strength คือ ศักยภาพความสามารถหรือข๎อเดํนเมื่อเทียบกับตําบลอ่ืน   
                              (เป็นป๓จจัยภายในที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได๎) 
   3)  โอกาส Opportunity (ป๓จจัยภายนอกที่เป็นผลบวกท่ีไมํสามารถควบคุมได๎) 
   4)  อุปสรรค Threat (ป๓จจัยภายนอกที่เป็นผลลบที่ไมํสามารถควบคุมได๎) 
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1. จุดแข็ง (S=Strength) 
ศักยภาพหรือจุดเด่นของต าบลที่สามารถพัฒนาได ้

2. จุดอ่อน (W=Weakness) 
จุดด้อยของต าบลเมื่อเทียบกับต าบลอื่นที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ 
 1.1 จุดที่ตั้งของตําบลมีความเหมาะสมและสะดวกแกํ
การคมนาคมเนื่องจากมีทางหลวงแผํนดนิหมายเลข 4046 ตัด
ผําน 
 1.2 มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล๎อมที่
เหมาะแกํการทําการเกษตร 
 1.3 อยูํใกล๎ตลาดกลางยางพารา เป็นแหลํงปลูก
ยางพารา ปาล๑มน้ํามนัที่สาํคัญของอําเภอสิเกา 
 1.4 มีสถานศึกษาในระดบัปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในตําบลที่มีความพร๎อมมีศักยภาพในการจัด
การศึกษา 
 1.5 มีแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเปน็
ธรรมชาติหลายแหํง เชนํ บํอหินฟาร๑มสเตย๑ หาดหัวหิน หาด
คลองสน เขาหินลูกช๎าง ฯลฯ 
 1.6 มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ดูแล ชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ เด็กกําพร๎า ผู๎ยากไร๎ในตําบลอยํางตํอเนื่อง 
 1.7 การเลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่นโดยตรงทาํให๎เห็น
ป๓ญหาของประชาชนและการเข๎าถึงการทํางานของประชาชน
ทําให๎มีโอกาสในการพฒันาสูง 
 1.8 ท๎องถิ่นสามารถตราข๎อบัญญัติโดยตรงไมํขัดแยง๎ตํอ
กฎหมายทําให๎สามารถแก๎ป๓ญหาและตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎อยํางมปีระสทิธิภาพ 
 1.9 มีงบประมาณเปน็ของตนเอง ทําให๎การบริหารงาน
แก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ รวดเร็ว ทันตํอ
เหตุการณ๑ และมีประสิทธิภาพ 
 1.10 มีกลุํมตํางๆ ในหมูํบา๎น เชนํ กลุํมอาชีพ กลุํมออม
ทรัพย๑ ฯลฯ  
 1.11 บุคลากรขององค๑การบริหารสํวนตาํบลบํอหิน มี
บุคลากรและอัตรากาํลัง จํานวนและคุณวฒุ ิอยูํในระดับที่
พร๎อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

 2.1 เส๎นทางการคมนาคมที่เชื่อมระหวํางหมํูบ๎านยังไมํ
สะดวกเพียงพอและยงัไมไํด๎มาตรฐาน 
 2.2 ไมํมีแหลํงเก็บกักน้ํา แหลํงน้ําธรรมชาติไว๎ใช๎ประโยชน๑
ทางการเกษตรอยํางเพียงพอทาํให๎ประชาชนประสบป๓ญหา
การขาดแคลนน้าํ 
 2.3 การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะยังไมํครบทั้งตาํบล 
 2.4 การรวมกลุํมยังไมํเข๎มแข็งและยั่งยนื ทําให๎ไมํมีการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ในการปรับปรุงผลผลติ ทําให๎ผลผลิตที่ได๎ยัง
มีคุณภาพไมํได๎มาตรฐาน 
 2.5 ประชาชนบางสวํนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน 
ทําให๎ขาดโอกาสการเข๎าถึงแหลงํเงินทุน 
 2.6 มีป๓ญหาภัยแล๎ง วาตภัยและน้ําทํวมเกิดขึ้นทุกปี ทาํให๎
เกิดความเสียหายแกํทรัพย๑สินและความเดือดร๎อนแกํ
ประชาชน 
 2.7 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารไมํได๎มาตรฐาน เนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการปรับปรุง ซํอมแซมศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.8 ประชาชนยังขาดการปลูกฝ๓งและการเรียนรู๎การใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางถูกต๎อง 
 2.9 ไมํมีการวางแผนพฒันาสิง่แวดล๎อมที่เป็นระบบและ
ชัดเจน 
 2.10 ป๓ญหาขยะในชุมชน ประชาชนขาดจติสํานึกในการ
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และขาดการคัด
แยกขยะที่ถูกต๎อง 
 2.11 ประชาชนสํวนใหญํมีหนี้สนิ ทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
 2.12 ประชาชนสํวนใหญํมีรายได๎จากภาคการเกษตรเป็น
หลัก ไมํมีอาชีพเสริมที่สรา๎งรายได๎แนํนอน 
 2.13 ป๓ญหายาเสพติดในชุมชน 
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3. โอกาส (O = Opportunoty) 
ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลบวกทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ 

4. อุปสรรค (T = Threat) 
ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลลบที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

 3.1 สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. 
อ่ืน สํวนราชการอ่ืนในการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
ด๎านสังคม ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านแหลํงน้ําและด๎านการเมือง 
การบริหาร 
 3.2 รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยน
หรือเชื่อมโยงเครือขําย (OTOP) 
 3.3 นโยบายหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ของรัฐบาลมี
สํวนสํงเสริมให๎ผลิตภัณฑ๑ในท๎องถิ่นได๎รับการพัฒนา
คุณภาพให๎ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได๎เพ่ิมข้ึน เป็น
อาชีพเสริม 
 3.4 นโยบายกองทุนหมูํบ๎าน ทําให๎ชุมชนตํางๆ มี
ความเข๎มแข็งสํงเสริมให๎ตําบลมีความเข๎มแข็งในภาพรวม
เพ่ิมข้ึน 
 3.5 ประชาชนมีแหลํงเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ
มากขึ้น ทั้งจากกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง โครงการ 
กข.คจ โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกระตุ๎น
เศรษฐกิจ 
 3.6 ประชาชนไดร๎ับการสํงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
และมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ 
 

 4.1 ไมํมีแหลํงน้ําธรรมชาติขนาดใหญํ ที่สามารถกัก
เก็บน้ําได๎ตลอดปี และมีปริมาณเพียงพอ 
 4.2 ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
 4.3 กลุํมอาชีพยังไมํสามารถรวมตัวได๎เข๎มแข็งและ
ไมํมีความรู๎ทางด๎านการตลาดและการบริหารจัดการกลุํม
และการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
 4.4 สถาบันครอบครัวไมํเข๎มแข็ง เนื่องจากกระแส
สังคมให๎ความสําคัญกับวัตถุและสภาวะเศรษฐกิจป๓จจุบัน 
 4.5 สื่อตํางๆ เชํน โทรทัศน๑ อินเตอร๑เน็ต เข๎ามี
อิทธิพลตํอเด็กและเยาวชน ทําให๎กระแสบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมรุนแรงมากข้ึน ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชน 
 4.6 ขาดงบประมาณการจัดหาสถานที่พักผํอน
หยํอนใจ เนื่องจากต๎องใช๎งบลงทุน (Investment) เป็น
จํานวนมาก 
 4.7 ขาดทักษะ ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 4.8 ประชาชนมีป๓ญหาด๎านสุขภาพจากพฤติกรรม
เสี่ยง เชํน การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออก
กําลังกาย การบริโภคอาหารไมํถูกหลักโภชนาการ ป๓ญหา
ความเครียดและสุขภาพจิต   
 4.9 ขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน/ตําบล 
 4.10 แหลํงน้ําธรรมชาติมีรสชาดเค็ม ไมํสามารถ
นํามาใช๎เป็นน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคได๎ 
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  2.3.1.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 1) จุดที่ตั้งของตําบลมีความเหมาะสมและสะดวกแกํการคมนาคมเนื่องจากมีทางหลวงแผํนดินหมายเลข 
4046 ตัดผําน 
 2) มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล๎อมที่เหมาะแกํการทําการเกษตร เชํน ยางพารา ปาล๑มน้ํามัน 
เป็นต๎น 
 3) อยูํใกล๎ตลาดกลางยางพารา เป็นแหลํงปลูกยางพารา ปาล๑มน้ํามันที่สําคัญของอําเภอสิเกา 
 4) มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตําบลที่มีความพร๎อมมีศักยภาพในการจัด
การศึกษา 
 5) มีแหลํงทํองเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติหลายแหํง เชํน บํอหินฟาร๑มสเตย๑ หาดหัวหิน 
หาดคลองสน เขาหินลูกช๎าง ฯลฯ 
 6) ประชาชนยังขาดการปลูกฝ๓งและการเรียนรู๎การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางถูกต๎อง ไมํมีการวางแผน
พัฒนาสิ่ งแวดล๎อมที่ เป็นระบบและชัด เจน ป๓ญหาขยะในชุมชน ประชาชนขาดจิตสํ านึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และขาดการคัดแยกขยะท่ีถูกต๎อง 
 7) ประชาชนสํวนใหญํมีหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักและไมํมี
อาชีพเสริมที่สร๎างรายได๎แนํนอน 
 8) การประกอบอาชีพหลัก (สวนยางพารา ปาล๑มน้ํามัน) มีเวลาวํางทําให๎ติดอบายมุข เชํน การพนัน หวยหุ๎น 
ยาเสพติด มีคํานิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือยแพรํกระจายเพิ่มมากขึ้น 
 9) รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมให๎มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือขําย (OTOP) ตลาดตํางประเทศพร๎อมที่
จะรับซื้อสินค๎า (OTOP) 
 10) นโยบายหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ของรัฐบาลมีสํวนสํงเสริมให๎ผลิตภัณฑ๑ในท๎องถิ่นได๎รับการพัฒนา
คุณภาพให๎ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได๎เพ่ิมข้ึน เป็นอาชีพเสริม 
 11) ประชาชนมีแหลํงเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งจากกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง 
โครงการ กข.คจ โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจ 
 12) รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาเทําเทียมกัน 
 13) ประชาชนได๎รับการสํงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
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ส่วนที่ 3   
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

3.1  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

การพาณิชย๑ กองชําง สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชําง สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด กองชําง/กอง
คลัง 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สํานักงานปลัด สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชําง สํานักงานปลัด/
กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 

การเกษตร สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 

เคหะและชุมชน สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 

สังคมสงเคราะห๑ สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 

สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง/กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาด๎าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง/กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด กองการศึกษา/
กองชําง 

รวม 6 ยุทธศาสตร๑ 4  ด๎าน 11  แผนงาน   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ยุทธศาสตร์ 
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 แผนงานการพาณิชย ์    
   

 
 
 
1 
 
9 
4 
 

 
 
 

400,000 
 

970,000 
1,068,000 

 
 
 
1 
 
3 
4 

 
 
 

480,000 
 

620,000 
1,230,000 

 
 
 
1 
 
5 
4 

 
 
 

400,000 
 

265,000 
1,560,000 

 

 
 
 
2 
 
6 
3 
 

 
 
 

1,400,000 
 

386,000 
1,950,000 

 

 
 
 
2 
 
4 
3 
 

 
 
 

900,000 
 

280,000 
750,000 

 

 
 
 
9 
 

27 
18 
 

 
 
 

4,960,000 
 

1,621,000 
6,558,000 

 

รวม 14 2,438,000 8 2,330,000 10 2,225,000 11 3,736,000 9 1,930,000 54 13,139,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 แผนงานอุตสาหกรรม 
        และการโยธา 
 

 
 
4 
 
1 

 
 

80,000 
 

1,000,000 

 
 
4 
 
1 

 
 

80,000 
 

2,000,000 

 
 
4 
 
1 

 
 

80,000 
 

2,000,000 

 
 
4 
 
1 

 
 

80,000 
 

1,000,000 

 
 
4 
 
1 

 
 

80,000 
 

100,000 
 
 

 
 

20 
 
5 

 
 

400,000 
 

6,100,000 

รวม 5 1,080,000 5 2,080,000 5 2,080,000 5 1,080,000 5 180,000 25 6,500,000 

แบบ  ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ยุทธศาสตร์ 
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 

 
 
 

17 
10 
 
 
4 

 
 
 

6,338,400 
716,000 

 
 

1,420,000 

 
 
 

18 
12 
 
 
8 

 
 
 

6,901,184 
1,086,000 

 
 

2,130,000 

 
 
 

17 
11 
 
 
5 

 
 
 

6,429,020 
1,016,000 

 
 

1,480,000 

 
 
 

17 
11 
 
 
1 

 
 
 

6,526,755 
1,066,000 

 
 

200,000 
 

 
 
 

17 
10 
 
 
1 
 

 
 
 

6,780,745 
716,000 

 
 

200,000 
 

 
 
 

86 
54 
 
 

19 

 
 
 
32,976,104 
4,600,000 

 
 

5,430,000 

รวม 31 8,474,400 38 10,117,184 33 8,925,020 29 7,792,755 28 7,696,745 159 43,006,104 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  4.1 แผนงานสาธารณสุข     
  4.2 แผนงานการเกษตร 
  4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
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35,000 
40,000 
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10 
20 
5 

 
 
 
 

175,000 
200,000 
250,000 

รวม 7 125,000 7 125,000 7 125,000 7 125,000 7 125,000 35 625,000 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 74 - 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ยุทธศาสตร์ 
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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50,000 
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2 
1 

 
 

50,000 
140,000 
140,000 

 
70,000 

130,000 

 
 

10 
10 
20 
 

10 
5 

 
 

50,000 
140,000 
140,000 

 
70,000 

650,000 
รวม 11 530,000 11 530,000 11 530,000 11 530,000 11 530,000 55 2,650,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  6.2 แผนงานสร้างความ 
       เข้มแข็งของชุมชน 
  6.3 แผนงานการรักษา 
       ความสงบภายใน 
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20,000 

 
50,000 
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250,000 
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50,000 

 
 
5 
1 
 
3 

 
 

250,000 
20,000 

 
50,000 

 
 
5 
1 
 
3 

 
 

250,000 
20,000 

 
50,000 

 
 

25 
5 
 

15 

 
 

1,250,000 
100,000 

 
250,000 

รวม 9 320,000 9 320,000 9 320,000 9 320,000 9 320,000 45 1,600,000 

รวมทั้งสิ้น 77 12,967,400 78 15,502,184 75 14,205,020 56 13,583,755 69 10,781,745 357 67,520,104 

แบบ  ผ.01 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 75 - 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

โครงการพัฒนา              
ที่น ามาจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนา
ชุมชน 

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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

8 1,600,000 7 800,000 8 1,600,000 7 800,000 7 800,000 37 5,600,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 30 1,000,000 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 100,000 - - - - - - - - 2 100,000 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 10 350,000 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 

รวมทั้งสิ้น 21 2,230,000 18 1,330,000 19 2,130,000 18 1,330,000 18 1,330,000 94 8,350.000 

แบบ  ผ.01/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 76 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ่อหิน-สองแพรก 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

400,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกลาง หมู่ท่ี 3  
ตอน 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม.  

- 480,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าถนนสายวง
แหวน 1 หมู่ท่ี 5 

เพื่อป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. 
จ านวน 1 จุด  

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60  

ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 77 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการบุกเบิกถนน
สายคลองนาตีน หมู่ท่ี 
6 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 
ม. ยาว 1,000 ม. 
พร้อมลงหินผุบดอัด
ตลอดสาย  

- - - 600,000 - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการบุกเบิกถนน
สายในควน-หินลูกช้าง 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 6 
ม. ยาว 2,000 ม. ถม
ดินลูกรังพร้อมเกลี่ย
บดอัดแน่น  

- - - 800,000 - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการบุกเบิกถนน

สายกลางบ้าน (ต่อจาก

สายเดิม) หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีถนนส าหรับใช้

ในการคมนาคมได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

บุกเบิกถนนกว้าง 4 ม. 

ยาว 450 ม.  
- - - - 400,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีถนนส าหรับใช้ใน

การคมนาคมได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 78 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุ่งปาก
คลอง หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 195 
ม. หนา 0.15 ม.  
 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวมโครงการ/งบประมาณ 1/400,000 1/480,000 1/400,000 2/1,400,000 2/900,000    

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 79 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการติดตั้งป้าย
บอกทางในต าบลบ่อ
หิน  

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ติดตั้งป้ายบอกทางใน
พื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 

ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 อดุหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายสิ
เกา-ไม้ฝาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับถนนสาย
สิเกา-ไม้ฝาด หมู่ท่ี 1 

35,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายพรุจูด-ทุ่ง
คลองสน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับถนนสาย
พรุจูด-ทุ่งคลองสน 
หมู่ท่ี 2 

60,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 80 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ่อ
หิน หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ ไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายบ่อ
หิน หมู่ท่ี 2 

70,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายวง
แหวน-สองแพรก หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับถนนสาย
วงแหวน-สองแพรก 
หมู่ท่ี 2 

70,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสิ
เกา-ไสต้นวา หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับถนนสาย
สิเกา-ไสต้นวา หมู่ท่ี 3 

50,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย
ส านัก หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ 

65,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 81 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะถนน
สายไสต้นวา-พรุจูด หมู่
ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับถนนสาย
ไสต้นวา-พรุจูด หมู่ท่ี 
4 

- - -70,000 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
เขาเจ็ดยอด หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ ไฟฟ้า
สาธารณะสายเขาเจ็ด
ยอด หมู่ท่ี 4 

- - 25,000 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
เกาะพล หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

รด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายเกาะพล หมู่ท่ี 4 

- - 50,000- - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 82 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสาย
โคกพลา-นาออก หมู่ท่ี 
4 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการ
ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ 

- - - 44,000- - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายไร่
ออก-พรุดินนา หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการ
ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ 

- - - 72,000- - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายทุ่ง
โพธ์ิ-บ้านใหม่ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการ
ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสายดับ 

- - - 50,000 - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 83 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างลานกีฬา หมู่ท่ี 5  

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง
จ านวน 4 จุด 

- - - 100,000 - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 โครงการตัดหญ้าสอง
ข้างถนนภายในต าบล
บ่อหิน 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม 

ตัดหญ้าบริเวณสอง
ข้างถนนทุกสายใน
ต าบลบ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุบัติเหตุลดลง
ร้อยละ 60 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
โต๊ะบัน-ดุหุน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมามีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ด าเนินการขยายเขต
ระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้า
สายดับ) ไฟฟ้า
สาธารณะสายโต๊ะบัน-
ดุหุน หมู่ท่ี 8 

- - - - 110,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป
มามีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 84 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะสายดุหุน-

ปากคลอง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนท่ี

สัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

จ านวน 9 ดวง  
- - - - 500,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 60 

ประชาชนท่ีสัญจรไป

มามีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 อุดหนุนประปาส่วน

ภูมิภาคเพื่อขยายเขต

ประปาส่วนภูมิถาคใน

ต าบลบ่อหิน 

เพื่อด าเนินการขยาย

เขตประปาส่วนภูมิภาค

ในต าบลบ่อหิน 

รายละเอียดตามแบบ

ท่ี อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 - - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 60 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

รวมโครงการ/งบประมาณ 9/520,000 3/170,000 5/265,000 6/386,000 4/280,000    

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 85 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3  แผนงานการพาณิชย ์

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายท่าคลอง
ออก หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จ านวน 1 จุด  

250,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถัง
สายวังยอหรร หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถัง
สูง 20 ม. ความจุ 20 
ลบ.ม. ติดตั้งถังกรอง
สนิมเหล็กพร้อมติดต้ัง
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 
แอมป์ 

- - 800,000 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 
2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงขยายเขต
ประปาโดยวางท่อ
ประปา 2 น้ิว (8.5) 
ยาว 1,500 ม.  

- 80,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 86 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.3  แผนงานการพาณิชย ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถัง

เหล็กสูง 20 ม. และ

วางท่อ PVC 2 น้ิว 

ยาว 2,500 ม.  

- - - 1,100,000 - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขต

ประปาสายดุหุน-ปาก

คลอง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาคในการ

ด าเนินการขยายเขต

ระบบประปาภูมิภาค 

118,000- - - - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขยายเขต

ประปาสายดุหุน-ทุ่ง

ขี้เหล็ก หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาค ในการ

ด าเนินการขยายเขต

ระบบประปาภูมิภาค 

- - - - 50,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 87 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3  แผนงานการพาณิชย ์

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการขยายเขต

ประปาสายไสต้นวา-

นาออก หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาคในการ

ด าเนินการขยายเขต

ระบบประปาภูมิภาค 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง

ประปาหอถังสูงสาย

โคกพลา-ช่องลม หมู่ท่ี 

4 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถัง

สูง 20 ม. ความจุ 20 

ลบ.ม. ติดตั้งถังกรอง

สนิมเหล็กและมิเตอร์

ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 

- - - 600,000 - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับใช้

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถัง

เก็บน้ า หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า

พรอ้มถังกรองจ านวน 

1 จุด  

500,000 - - - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 88 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.3  แผนงานการพาณิชย ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการขยายเขต

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 

5 

เพื่อใหป้ระชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา

หมู่บ้าน ระยะทาง 

800 ม. 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขยายเขต

ประปาสายกลางนา-

กลางบ้าน หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา Ø 4 

น้ิว ยาว 400 ม. จาก

หอถัง 

- - 160,000 - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับใช้

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต

ประปาสายสิเกา-ไสต้น

วา หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา Ø 4 

น้ิว ยาว 500 ม. (จาก

สระน้ าไปหมู่ท่ี 9) 

จากหอถัง 

- - - - 200,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับใช้

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 89 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.3  แผนงานการพาณิชย ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการขยายเขต

ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 

7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา

หมู่บ้าน วางท่อ 2 น้ิว 

(8.5) ยาว 3,000 ม.  

- 150,000 - - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาล หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  - - - 250,000 - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขต

ประปาสายโต๊ะบัน-ดุ

หุน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา PVC 

Ø 4 น้ิว ยาว 500 ม. 

(จากหอถัง) 

200,000 - - - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 90 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3  แผนงานการพาณิชย ์

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการขยายเขต

ประปาสายโต๊ะบัน-ดุ

หุน หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาคเพื่อ

ด าเนินการขยายเขต

ระบบประปา 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

17 โครงการขยายเขต

ประปาสายวงแหวน

ตะวันตก หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาคในการ

ด าเนินการขยายเขต

ระบบประปาภูมิภาค 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการขยายเขต

ประปาสายสิเกา-ไส

ต้นวา หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบล

บ่อหินมีน้ าใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปา

ส่วนภูมิภาคในการ

ด าเนินการขยายเขต

ระบบประปาภูมิภาค 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 60  

ประชาชนต าบลบ่อ

หินมีน้ าใช้ส าหรับ

อุปโภคบริโภคอย่าง

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 4/1,068,000 4/1,230,000 4/1,560,000 3/1,950,000 3/750,000    

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 91 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ

กลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่

กลุ่มสตรีในต าบลบ่อหินได้

มีอาชีพเสริม 

กลุ่มสตรีในต าบลบ่อ

หิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการส่งเสริมอาชีพ

ให้แก่กลุ่มสตรีใน

ต าบลบ่อหินได้มีอาชพี

เสริม 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ระยะสั้นแก่ประชาชน

ต าบลบ่อหิน 

เพือ่ฝึกอบรมอาชีพระยะ

สั้นให้แก่ประชาชนใน

ต าบลท่ีสนใน 

ประฃาฃนต าบลบ่อ

หิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการฝึกอบรมอาชีพ

ระยะสั้นแกป่ระชาชน

ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

พื้นท่ีท่องเท่ียวในต าบล 

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์พื้นที่

ท่องเที่ยวในต าบล 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการรักษ์บ่อหิน เพือ่จัดกิจกรรมท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ พร้อมจุด

เช็คอิน 

หาดบ่อหิน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรม

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

พร้อมจุดเช็คอิน 

ส านักงานปลัด 

รวม  4  โครงการ รวมงบประมาณ   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000    

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 92 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขาเจ็ดยอด 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อพัฒนาบริเวณเขา
เจ็ดยอดให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ปรับปรุง/พัฒนา
บริเวณเขาเจ็ดยอด 

-1,000,000 - - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ท าให้เขาเจ็ดยอดเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณหาด
หัวหิน  

เพื่อพัฒนาบริเวณหาด
หัวหินให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ปรับปรุง/พัฒนา
บริเวณหาดหัวหินให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษพ์ร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

-- -2,000,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ท าให้หาดหัวหินเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณหาด
คลองสน 

เพื่อพัฒนาบริเวณหาด
คลองสนให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ปรับปรุง/พัฒนา
บริเวณหาดคลองสน
ให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 

- - 2,000,000- - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ท าให้หาดคลองสน
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 93 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  

        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณหิน

ลูกช้าง หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนาบริเวณหิน

ลูกช้างให้เป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

ปรับปรุง/พัฒนา

บริเวณหินลูกช้าง 
- - - 1,000,000- - ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ท าให้หินลูกช้างเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ในอนาคต 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์บริเวณบ่อ

น้ า (บ่อหิน) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณบ่อน้ าบ่อหิน ซ่ึง

เป็นสัญลักษณ์ของ

ต าบลบ่อหินและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณบ่อน้ า (บ่อ

หิน)  

- - - - -100,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

บริเวณบ่อน้ าบ่อหิน

ได้รับการพัฒนา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ต าบล 

กองช่าง 

รวมโครงการ/งบประมาณ 1/1,000,000 1/2,000,000 1/2,000,000 1/1,000,000 1/100,000    

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 94 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กในต าบลบ่อ
หินไดม้ีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน 5 โรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เด็กในพื้นท่ีต าบลบ่อ
หินได้ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติอย่าง
ท่ัวถึง 
 

กองการศึกษาฯ 
 

2 โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ ของเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 
5 ศูนย์ 

จัดการแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการของ ศพด. 
ในต าบลบ่อหิน  
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริม

การเรียนรู้ร่วมกับ

ชุมชนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ร่วมกับชุมชนของเด็ก

นักเรียนใน ศพด. 

ท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน โรงเรยีน บ้าน 
วัด มัสยิด ตามโอกาส
ต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนได้ท า

กิจกรรมการเรียนรู้

ร่วมกับชุมชน 

กองการศึกษาฯ/ 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 95 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้ 
เด็กนักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านต้ังแต่เล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รักการอ่านให้กับเด็ก
นักเรียนทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 
ศูนย์ ปีละ 1 ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพงึพอใจ
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้และมีนิสัย 
รักการอ่าน 

กองการศึกษาฯ/ 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
 

5 โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เพื่อส่งเสริมให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
ตรงนอกห้องเรียน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้นอกนอก
สถานท่ีให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 
ศูนย์ ปีละ 1 ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

กองการศึกษาฯ/ 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
 

6 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนในพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
ต าบลบอ่หินมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน 5 โรงเรียน 

3,024,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 720 
คน×21×200) 

3,045,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 725 
คน×21×200) 

3,066,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 730 
คน×21×200) 

3,087,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 735 
คน×21×200) 

3,108,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริมฯ 
(จ านวน 740 
คน×21×200) 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนต าบลบ่อ
หิน มีสุขภาพอนามัย
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

กองการศึกษาฯ 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 96 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

        3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

- ค่าอาหารกลางวัน 

- ค่าจัดการเรียนการสอน  

- ค่าหนังสือเรียน 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

- ค่ากิจกรรมพัฒนา 

   คุณภาพผู้เรียน   

- โครงการจัดประชุม 

  คณะกรรมการบริหาร 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 

1,263,400 1,289,584 1,315,770 1,341,955 1,361,295 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 85 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จ านวน 5 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ/ 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 97 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

        3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการอาหาร

เสริม (นม) ส าหรับ

โรงเรียนในพื้นท่ี

ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน

ต าบลบ่อหิน 

มีสุขภาพ อนามัยดี 
ร่างกาย แข็งแรง
สมบูรณ์  

จัดหาอาหารเสริม (นม) 

ให้กับโรงเรียนในเขต

พื้นท่ี  

จ านวน 5 โรงเรียน 

1,404,000 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 720 

คน×7.5×260) 

1,413,750 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 725 

คน×7.5×260) 

1,423,550 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 730 

คน×7.5×260) 

1,433,250 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 735 

คน×

7.5×260) 

1,443,000 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 740 

คน×7.5×260) 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนต าบลบ่อ

หิน มีสุขภาพ อนามัย

ดี ร่างกาย แข็งแรง

สมบูรณ์ 

กองการศึกษา

ฯ 

9 โครงการอาหาร

เสริม (นม) ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน

ต าบลบ่อหิน 

มีสุขภาพ อนามัยดี 
ร่างกาย แข็งแรง
สมบูรณ์  

จัดหาอาหารเสริม (นม) 

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  

จ านวน 5 ศูนย์ 

312,000 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 160 

คน×7.5×260) 

317,850 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 163 

คน×7.5×260) 

323,700 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 166 

คน×7.5×260) 

329,550 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 169 

คน×

7.5×260) 

333,450 

งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

(จ านวน 171 

คน×7.5×260) 

ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนต าบลบ่อ

หิน มีสุขภาพ อนามัย

ดี ร่างกาย แข็งแรง

สมบูรณ์ 

กองการศึกษา

ฯ 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 98 - 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

        3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 

5 ศูนย์ มีความรู้ความ

เข้าใจในการปรับปรุง

หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 5 

ศูนย์  ปีละ 1 ครั้ง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

ครูทุกคนมีความรู้

ความเข้าใจและ

สามารถพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความเหมาะสมตรง

ตามความต้องการได้ 

กองการศึกษา

ฯ/ 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

11 โครงการนิเทศ

การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ท้ัง 5 ศูนย์ มีความ

พร้อมในการจัดการ

เรียนการสอนให้เป็น

ปัจจุบัน  

จัดกิจกรรมนิเทศ และ

ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 

ครูทุกคนมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

ได้รับการนิเทศทุกคน 

กองการศึกษา

ฯ/ 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 99 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการประกัน
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและ
ประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ท้ัง 5 ศูนย์ ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การพัฒนาและการ
ประกันคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

กองการศึกษา
ฯ/ 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

13 โครงการห้องเรียน
อัจฉริยะ 

เพื่อให้มีห้องเรียนท่ีมี
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย อ านวยความ
สะดวกแก่นักเรียนและ
ครูผู้สอน 

ติดตั้งสื่อ เทคโนโลยีท่ี
ใช้ในการเรียนการ
สอนส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไสต้นวา หมู่ท่ี 4 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อและเทคโนโลยีท่ีได้
มาตรฐานและทันสมัย 

กองการศึกษา
ฯ/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

14 โครงการผลิตสื่อ
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ 
ครูทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนและการ
จัดประสบการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/จัดส่งครู
ฝึกอบรมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตส่ือ
การเรียน 
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 100 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 

- จัดอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี 
- ด าเนินการศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
ได้รับประสบการณ์
ตรงในการอบรมและ
การศึกษาดูงาน 

กองการศึกษา
ฯ/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 

16 โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้คณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของต าบล 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

คณะกรรมการ
การศึกษาของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
ต าบล 

กองการศึกษา
ฯ 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 101 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 
ในการใช้
รถจักรยานยนต์ 
รับ - ส่ง เด็กปฐมวัยใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้
มีวินัยจราจร และ
เด็กทุกคนต้องสวม
หมวกนิรภัย 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
และฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในการใช้
รถจักรยานยนต์แก่
ผู้ปกครองใน ศพด. ท้ัง 
5 ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
ด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

กองการศึกษา
ฯ/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

18 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

เพือ่ให้ครูสามารถใช้
งานวิจัยพัฒนาการ
เรียนรู้แก้ปัญหาใน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ/จัดส่งครู
ฝึกอบรมการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 

ครูมีความรู้
ความสามารถ 
ในการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา
ฯ/ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
 

รวมโครงการ/งบประมาณ     17/6,338,400 18/6,901,184 17/6,439,020 17/6,526,755 17/6,780,745    

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 102 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการอุดหนุนการ 
สอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดู
อีนประจ ามัสยิด 
บ้านโต๊ะบัน หมู่ที 8 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลามให้แก่เยาวชน
ในต าบล 
 

อุดหนุนกิจการศานา
ให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา 
อิสลามและจริยธรรม  
บ้านโต๊ะบัน หมู่ที 8  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม และ
วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการอุดหนุนการสอน 
ศาสนาอิสลามภาคฟัรดู
อีนประจ า มัสยิดบ้านปาก
คลอง หมู่ท่ี 9 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลามให้แก่เยาวชน
ในต าบล 
 

อุดหนุนกิจการศานา
ให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรม
บ้านปากคลอง หมู่ท่ี 9  

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม และ
วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการอุดหนุนการสอน
ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน 
ประจ ามัสยิดบ้านดุหุนหมู่
ท่ี 3 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนศาสนา
อิสลามให้แก่เยาวชน
ในต าบล 
 

อุดหนุนกิจการศานา
ให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรม 
บ้านดุหุนหมู่ท่ี 3 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรู้หลักค าสอน
ศาสนาอิสลาม และ
วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 103 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ

ศาสนกิจของประชาชน 

ณ ส านักสงฆ์ และมัสยิด 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ในเขตพื้นท่ี
อบต.บ่อหิน  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประชาชนมีโอกาส

เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนาเพ่ิมขึ้น 

กอง

การศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริม

และอนุรักษ์

ประเพณีวันสารท

เดือนสิบ 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ

เพื่อจัดประเพณีวัน

สารทเดือนสิบให้แก่

ประชาชน  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

ประเพณีวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นได้รับการสืบ

ทอดให้คงอยู่สืบไป 

กอง

การศึกษาฯ 

6 โครงการจัดงาน

ประเพณีวัน

สงกรานต์ และวัน

ผู้สูงอายุ 

เพื่อสืบสานประเพณี 

วันสงกรานต์ และแสดง

ความกตัญญูกตเวทีต่อ

ผู้สูงอายุ 

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ

ร้อยละ 70 

เด็กเยาวชนประชาชน 

ได้ตระหนักถึงคุณค่า

ของผู้สูงอายุ และร่วม

สืบสานประเพณีวัน

สงกรานต์ 

ส านักงานปลัด

ฯ/ 

กองการศึกษาฯ 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 104 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดงานวันลอยกระทง 
ในเขตพื้นท่ีต าบล 
บ่อหิน ปีละ 1 ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

เด็ก เยาวชน ประชาชนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดจัดท าโครงการกิ
จรรม    ส่งเสริมการ
เรียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

จัดท าโครงการกิจรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน  
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
๘๐ 

เด็กนักเรียนได้ท ากิ
จรรมการเรียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

กองการศึกษา
ฯ/ 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
 

9 โครงการจดัซื้อ
เครื่องเล่นสนาม 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ่อหิน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่
แข็งแรง 

จัดซื้อเครื่องเล่ม
สนาม ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ่อหิน 

- 200,000 300,000 350,000 - ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องเลม่สนาม ให้เด็ก
ใช้เพื่อพัฒนาร่างกายให้
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 105 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กนักเรียนมีความรู้
ทักษะการกีฬา และมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ่อหิน 
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

เด็กนักเรียนมี
ความรู้ทักษะ 
การกีฬา และ 
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการ
เล่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการสมบูรณ์ 
ตามวัยครบท้ัง 4 ด้าน  
ผ่านการเล่น 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ตามแบบ
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 

- 170,000 
งบ อบต.  

กรมส่งเสริมฯ 

- - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัยครบท้ัง 4 
ด้าน ผ่านการเล่น 

กองช่าง/ 
กอง

การศึกษาฯ 
 

12 โครงการจัดซ้ือ 
อุปกรณ์กีฬาให้แก่ 
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑ - ๙ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลได้มีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับใช้ในการออก
ก าลังกายอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ส าหรับหมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ประชาชนในต าบล
ได้มีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับใช้ในการ
ออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

กอง
การศึกษา 

รวมโครงการ/งบประมาณ 10/716,000 12/1,086,000 11/1,016,000 11/1,066,000 10,716,000    

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 106 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูทางเข้า
และป้ายชื่อ ศพด. ใน
พื้นท่ีต าบลบ่อหิน 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูทางเข้าและ
ป้ายชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นท่ีต าบล
บ่อหิน 

1,000,000 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
รั้วท่ีได้มาตรฐาน และ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลบ่อหิน 

เพื่อปรับสภาพพื้นท่ีต่าง
ระดับและมีน้ าท่วมขัง
ด้านหน้าอาคารเรียน 

ปรับถมพ้ืนท่ีต่าง
ระดับบริเวณหน้า
อาคารเรียน 

- 730,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสวยงาม 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

 
 

3 โครงการซ่อมแซม 
อาคารเรียน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อซ่อมแซม อาคาร
เรียน ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ใช้งานได้
ตามปกติ 

ซ่อมแซมอาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 5 ศูนย์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
อาคารเรียนท่ีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

 
 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 107 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างหน้าแปรง
ฟันส าหรับเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
ส าหรับล้างหน้าแปรง
ฟันท่ีเหมาะสมถูก
สุขลักษณะอนามัย 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
แปรงฟันส าหรับ 
เด็กเล็กให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก ท้ัง 5 
ศูนย์ๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 
50,000 บาท 

- 250,000 
 

- - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
สถานท่ีแปรงฟัน
ส าหรับเด็กเล็กท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

 

5 โครงการก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักคอย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลบ่อหิน 

เพื่อจัดท าท่ีพักรอ
ส าหรับผู้มาติดต่อใน 
ศพด.  

ก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ผู้ปกครอง จ านวน 1 
หลัง 

- 100,000 100,000 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีท่ี
พักส าหรับให้
ผู้ปกครองรอรับเด็ก
นักเรียน  

กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

 

6 โครงการจัดท าป้าย
บอกทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยในการจราจร  

จัดท าป้ายบอกทางไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์  

- 50,000 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ป้ายบอกเส้นทางที่
ชัดเจน 

กองช่าง/ 
กองการศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 108 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลบ่อหิน 

เพื่อปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในพื้นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

- 200,000 800,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตฐาน 

กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าครูและ
ผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลบ่อหิน 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าส าหรับ
ให้บริการครู ผู้ปกครอง 
และผู้มาติดต่องานใน 
ศพด. 

ก่อสร้างห้องน้ า
ส าหรับครูและ
ผู้ปกครอง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลบ่อหิน 

170,000 - 180,000 - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าห้อง
ส้วมเพียงพอ
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุจูด 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าห้องส้วม 
ท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงห้องน้ า  
ห้องส้วม จ านวน 2 
ห้อง 

50,000 - - - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าห้อง
ส้วมเพียงพอ
เหมาะสมและถูก
สุขลักษณะ 

กองการศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 109 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

        3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงกา 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการติดตั้งกล้อง

วงจรปิดท้ังภายใน

และภายนอกอาคาร

เรียนศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กของต าบลบ่อ

หิน 

เพื่อเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยให้กับเด็ก

นักเรียนและอาคาร

เรียน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

พร้อมอุปกรณ์   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในพื้นท่ีต าบลบ่อหิน  

- 100,000 200,000 - - ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีระบบ
ป้องกันภัยท่ีได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษาฯ/ 

กองช่าง 

 

รวมโครงการ/งบประมาณ 4/1,420,000 8/2,130,000 5/1,480,000 1/200,000 1/200,000    

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 110 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมคีวามยั่งยนื 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

        4.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการบริหาร

จัดการขยะแบบบูรณา

การ 

เพื่อการจัดกิจกรรมบริหาร

จัดการขยะแบบบูรณาการ 

ต าบลบ่อหิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรม

บริหารจัดการขยะ

แบบบูรณาการ 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการรัฐ&ราษฏร์

รวมใจ แก้ไขปัญหา

ขยะชุมชน 

เพื่อการจัดกิจกรรมลดขยะ

ในชุมชนร่วมกับคนในชุมชน 

ต าบลบ่อหิน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรม

ลดขยะในชุมชน

ร่วมกับคนใน

ชุมชน 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000    

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 111 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมคีวามยั่งยนื 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        4.2  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชตาม
แนวพระราชด าริใน
สมเด็จพระเทพฯ  

เพื่อด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพฯ 

ต าบลบ่อหิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ต าบลบ่อหิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการตามรอย
พ่อด้วยวิถีพอเพียง 

เพื่อด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการตามรอยพ่อด้วยวิถี
พอเพียง 

ต าบลบ่อหิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางโครงการตามรอยพ่อ
ด้วยวิถีพอเพยีง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการรักษ์ป่า
ชุมชน 

เพื่อด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
โครงการรักษ์ป่าชุมชน 

ต าบลบ่อหิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางโครงการรักษ์ป่าชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  4  โครงการ รวมงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000    

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 112 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมคีวามยั่งยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

        4.3  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการปรับปรุง/

ซ่อมแซมเตาเผา

ขยะ 

เพื่อด าเนินการในการ

ปรับปรุง หรือซ่อมแซม

เตาเผาขยะ  

เตาเผาขยะของ

ต าบลบ่อหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน

โครงการ 

มีการด าเนินการ

ปรับปรุง หรือ

ซ่อมแซมเตาเผาขยะ

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน

ได้อยู่เสมอ 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 113 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดมีีสุขของท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

        5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

ตามแนวพระราชด าริใน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในต าบล

บ่อหิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการด าเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคพิษ

สุนัขบ้าตามแนว

พระราชด าริในโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

โรคติดต่อและโรค

อุบัติใหม่ 

เพื่อด าเนินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และ

โรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

ต าบลบ่อหิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการด าเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

โรคติดต่อ และโรคอุบัติ

ใหม่ท่ีเกิดขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 114 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่   6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอยูด่ีมีสุขของท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

        5.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ

ตามความเหมาะสม 

ผู้ด้อยโอกาสในต าบล

บ่อหิน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ 

ผู้ด้อยโอกาสในต าบลบ่อ

หินได้รับการดูแลหรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในด้านต่างๆตาม

ความเหมาะสม 

ผู้สูงอายุในต าบลบ่อ

หิน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ 

ผู้ด้อยโอกาสในต าบลบ่อ

หินได้รับการดูแลหรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 115 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยูด่ีมีสุขของท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

        5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพสตรีต าบล

บ่อหิน 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มสตรีในต าบล

บ่อหิน 

กลุ่มสตรีในต าบลบ่อ

หิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มสตรีใน

ต าบลบ่อหิน 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ

ต าบลบ่อหิน 

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุในต าบล

บ่อหิน 

ผู้สูงอายุในต าบลบ่อ

หิน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุในต าบล

บ่อหิน 

ส านักงาน

ปลัด 

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 116 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่   6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอยูด่ีมีสุขของท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

        5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบบูรณาการ 

เพื่อด าเนินโครงการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือแผนอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นต้องด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
แบบบูรณาการ 

ต าบลบ่อหิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการด าเนินโครงการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือแผนอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นต้องด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
แบบบูรณาการ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

เพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในต าบลบ่อหิน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบลบ่อ
หิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในต าบลบ่อหิน 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  4  โครงการ รวมงบประมาณ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 117 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่   6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอยูด่ีมีสุขของท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

        5.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการฝึกอบรม

จิตอาสาภัยพิบัติ 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมจิต

อาสาภัยพิบัติ ต าบลบ่อหิน 

กลุ่มจิตอาสาภัยพิบัติ

ต าบลบ่อหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมจิตอาสาภัย

พิบัติ ต าบลบ่อหิน 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการลด

อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล 

เพื่อจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลส าคัญท่ีมี

วันหยุดยาว หรือการร่วมจัด

กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นใน

การลดอุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล 

ต าบลบ่อหิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดกิจกรรมลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ส าคัญท่ีมีวันหยุดยาว 

หรือการร่วมจัดกิจกรรม

กับหน่วยงานอื่นในการลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 118 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่   6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอยูด่ีมีสุขของท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  

        5.5  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่

รับผิดชอบ

หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อ

หิน 

เพื่อสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อหิน 

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบล

บ่อหิน 

130,000 130.000 130,000 130,000 130,000 จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการต่อ

ปี 

มีการสมทบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบล

บ่อหิน 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม  1  โครงการ รวมงบประมาณ 130,000 130.000 130,000 130,000 130,000    

 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 119 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

        6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดงานพระ

ราชพิธีและรัฐพิธี 

เพื่อจัดงานวันส าคัญทางพระ

ราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ หรือ

การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 

อบต.บ่อหิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดงานวันส าคัญ

ทางพระราชพิธี 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

และความโปร่งใสใน

องค์กร      

เพื่อจัดโครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและ

ความโปร่งใสในองค์กร      

ผู้บริหาร สมาชิก 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 

อบต.บ่อหิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดโครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและ

ความโปร่งใสในองค์กร      

ส านักงาน

ปลัด 

3 โครงการพัฒนา

บุคลากร 

 

เพี่อจัดโครงการ/กิจกรรมใน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในด้านต่างๆ 

ผู้บริหาร สมาชิก 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 

อบต.บ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

มีการจัดโครงการ/

กิจกรรมในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใน

ด้านต่างๆ 

ส านักงาน

ปลัด 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 120 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

        6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการอุดหนุน

ศูนย์บริการร่วมใน

การช่วยเหลือ

ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์บริการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ศูนย์บริการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นระดับ

อ าเภอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

งบประมาณท่ี

ใช้ในการ

ด าเนินการ 

มีการอุดหนุนศูนย์บริการ

ร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ 

ส านักงาน

ปลัด 

5 โครงการจัดท า/

ปรับปรุงแผนท่ีภาษี

และทะเบียน

ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท า/ปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท า/ปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินของต าบล

บ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

โครงการท่ี

ด าเนินการ 

มีการจัดท า/ปรับปรุง

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

กองคลัง 

รวม  5  โครงการ รวมงบประมาณ 5/250,000 5/250,000 5/250,000 5/250,000 5/250,000    

 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 121 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

        6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนผู้สนใน/

กลุ่มเป้าหมาย ในเรื่อง

กฎหมายท่ีจ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน 

ประชาขน/ผู้น า

ชุมชน/เจ้าหน้าท่ี ใน

ต าบลบ่อหิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ความรู้ในเรื่องกฎหมาย

ท่ีจ าเป็นใน

ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม  1  โครงการ    รวมงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 122 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

        6.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิด
เหตุภัยพิบัติ 

 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ 
และภัยธรรมชาติท้ังกรณี
ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ 

ประชาชนต าบลบ่อ
หิน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือกรณีเกิดภัย
พิบัติและภยัธรรมชาติ
ทั้งกรณีก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัต ิ

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการหมู่บ้าน
พลเมืองคุณภาพ 

(ตามกิจกรรม ศส.ปชต.)  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการด าเนินการตาม
กิจกรรม ศส.ปชต. 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
(ศส.ปชต.) 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) 

 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
(ศส.ปชต.) 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  3  โครงการ      รวมงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
 

หมายเหตุ   1.  แบบ ผ.01 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน าไปจัดท า งบประมาณรายจ่าย 
               2.  ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.03 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้อง  “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลงแผน”  ไปอยู่ใน แบบ ผ.04  

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 123 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ทีม่าของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 1 ต าบล
บ่อหิน 

200,000 200,000 - - - จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ 

ขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า
สาธารณะ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1 

อบต.บ่อหิน 

2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
/ไฟส่องสว่าง 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและไฟ
ส่องสว่าง 

หมู่ท่ี 2และ 5 
ต าบลบ่อหิน 

100,000 100,000 - - - จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและ
ไฟส่องสว่าง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี  
2 และหมู่ท่ี 5 

อบต.บ่อหิน 

3 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
/ไฟส่องสว่าง สายไสต้น
วา-สิเกา 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและไฟ
ส่องสว่าง 

สายไสต้นวา-สิ
เกา 

100,000 100,000 - - - จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและ
ไฟส่องสว่าง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านหมู่ท่ี8 

อบต.บ่อหิน 

4 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
/ไฟส่องสว่าง สายโต๊ะ
บัน-ดุหุน 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและไฟ
ส่องสว่าง 

สายโต๊ะบัน-ดุ
หุน 

100,000 100,000 - - - จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ 

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและ
ไฟส่องสว่าง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านหมู่ท่ี8 

อบต.บ่อหิน 

5 ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการของ
ประปาหมู่บา้น
ให้แก่ประชาชน 

หมู่ท่ี 1 ต าบล
บ่อหิน 

100,000 100,000 - - - จ านวน
โครงการท่ี
ด าเนินการ 

ขยายเขตการ
ให้บริการของ
ประปาหมู่บ้าน
ให้แก่ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1 

อบต.บ่อหิน 

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 124 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุดหนุนประปา
ส่วนภูมภิาคเพื่อ
ขยายเขตให้บริการ 
สายพรุจดู-ซอยบ่อ
หิน 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ของประปาส่วน
ภูมิภาคให้แก่
ประชาชน 

สายพรุจดู-
ซอยบ่อหิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ขยายเขตการ
ให้บริการของ
ประปาส่วน
ภูมิภาคให้แก่
ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  2 

อบต.บ่อหิน 

7 อุดหนุนประปา
ส่วนภูมภิาคเพื่อ
ขยายเขตให้บริการ 
สายโต๊ะบัน-ดุหุน 

เพื่อขยายเขต
การให้บริการ
ของประปาส่วน
ภูมิภาคให้แก่
ประชาชน 

สายโต๊ะบัน-
ดุหุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

ขยายเขตการ
ให้บริการของ
ประปาส่วน
ภูมิภาคให้แก่
ประชาชน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  8 

อบต.บ่อหิน 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตวงแหวน  

เพื่อการคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ระยะทาง 
2,500 เมตร 

800,000 - 800,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  1 

อบต.บ่อหิน 

รวม  8  โครงการ รวมงบประมาณ  8/1,600,000 7/800,000 8/1,600,000 7/800,000 7/800,000     

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 125 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 

เพื่ออบรมให้ความรู้แนว
ทางการท าอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือน 

ประชาชน
ผู้สนใจ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้
ให้แก่ครัวเรือน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ท่ี  1 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.
บ่อหิน 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่ออบรมให้ความรู้การ
ท าอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้และเป็นการสร้าง
กิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมท ายาม
ว่างและ
สามารถสร้าง
รายได้ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ท่ี  5 

อบต.บ่อหิน 

3 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านไร่ออก 

เพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่
ออกในรูปแบบของการ
เพีมศักยภาพหรือ
งบประมาณ 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านไร่
ออก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านไร่
ออกในรูปแบบ
ต่างๆ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ท่ี  5 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.
บ่อหิน 

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 126 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 สนับสนุนกลุ่ม
เครื่องแกงบ้านไร่ออก 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ของกลุ่ม
เครื่องแกงบ้านไร่
ออก 

กลุ่มเครื่องแกง
บ้านไร่ออก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
งบประมาณท่ี
ด าเนินการ 

มีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
เครื่องแกงบ้านไร่
ออก 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ท่ี  5 

อบต.บ่อหิน 

5 โครงการส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตโดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ลดต้นทุนการ
ผลิตโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

ประชาชน
ผู้สนใจ/กลุ่ม
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการส่งเสริมการ
ลดต้นทุนการผลิต
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ท่ี  5 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.

บ่อหิน 

6 โครงการสร้างสะพาน
ธรรมชาติบ่อน้ าพุร้อน
เค็ม 

เพื่อจัดสร้าง
สะพานเดินชม
ธรรมชาติบริเวณ
บ่อน้ าพุร้อนเค็ม 

สะพานชม
ธรรมชาติบ่อ
น้ าพุร้อนเค็ม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการจัดสร้าง
สะพานเดินชม
ธรรมชาติบริเวณ
บ่อน้ าพุร้อนเค็ม 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ท่ี  2 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.

บ่อหิน 

รวม  6  โครงการ รวมงบประมาณ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000     

 

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 127 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิการศึกษาเรยีนรู้แบบองค์รวม 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ประเพณีส าคญัทาง
ศาสนา 

สนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีวันส าคญั
ทางศาสนา เช่น วัน
สงกรานต์ วันสาร์
ทเดือนสิบ ฯลฯ 

ประชาชน
ต าบลบ่อหิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการใน 
1 ปี 

มีการสนับสนุน
กิจกรรมประเพณีวัน
ส าคัญทางศาสนา เช่น 
วันสงกรานต์ วันสาร์
ทเดือนสิบ ฯลฯ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  1 และ
หมู่ที่ 5 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.
บ่อหิน 

รวม  1  โครงการ รวมงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000     

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 128 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมคีวามยั่งยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรัง  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขุดลอกฝายคลองนกยูง  
หมู่ที่  1 

เพื่อการระบาย
น้ า 

ฝายคลอง
นกยูง  หมู่ที่  
1 

50,000 - - - - จ านวน
โครงการที
ด าเนินการ 

การระบายน้ า แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  1 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.
บ่อหิน 

2 ขุด/ขยายพื้นที่นบทุ่ง
จันทร์มาร 

เพื่อเป็นแหล่ง
กักเก็บน้ า
ส าหรับไว้ใช้
ประโยชน ์

นบทุ่งจันทร์
มาร  หมู่ที่  5 

50,000 - - - - จ านวน
โครงการที
ด าเนินการ 

การเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ประโยชน ์

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  5 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.
บ่อหิน 

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ 100,000 - - - -     

 

 

 

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 129 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 3  เสรมิสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดมีีสุขของท้องถิ่น 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสุขภาพดี
สร้างได้ด้วยโภชนาการ
สร้างสรรค ์

เพือ่อบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ
และการบริโภคที่
ถูกหลักโภชนาการ 

ประชาชนใน
ต าบลบ่อหิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
ความรู้ด้านสุขภาพ
และการบริโภคที่ถูก
หลักโภชนาการ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  1 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.
บ่อหิน 

2 โครงการค่ายเยาวชน
ต้านยาเสพติด 

เพื่อด าเนินการจัด
ค่ายเยาวชนต้านยา
เสพติด. 

เด็กและ
เยาวชนต าบล
บ่อหิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการด าเนินการจดั
ค่ายเยาวชนต้านยา
เสพติด. 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  1 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.
บ่อหิน 

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000     

 

 

 

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 130 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรยีนรูอ้ย่างมีคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดตรังที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจติอาสาร่วม
พัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา
หมู่บ้านร่วมกับ
กลุ่มจิตอาสาใน
ต าบลบ่อหิน  

ต าบลบ่อหิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

มีการจัด
กิจกรรมจติ
อาสาพัฒนา
หมู่บ้านร่วมกับ
กลุ่มจิตอาสาใน
ต าบลบ่อหิน 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  1 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/อบต.

บ่อหิน 

2 โครงการติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง 

ต าบลบ่อหิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนป้าย
จราจรที่
ด าเนินการ
ติดตั้ง 

มีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทาง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 

อบต.บ่อหิน 

รวม  2  โครงการ รวมงบประมาณ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000     
 

หมายเหตุ   1. แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชุนมาด าเนินการ 

                2. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้  โดยไม่ต้อง แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

แบบ  ผ.02/1 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 131 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
สายวังยอหรร  หมู่ที่ 1 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

4,800,000 4,800,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 
2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง สายสอง
แพรก – ทุ่งคลองสน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

9,600,000 9,600,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  

สายน้ าพ–ุนาตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

14,400,000 14,400,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 

/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

แบบผ. 02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 132 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   สง่เสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายดุหุน – เขาเจ็ดยอด หมู่
ที่ 3 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,050 เมตร 

หนา 5 ซม. 

11,719,500 11,719,500 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 

/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

5 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายไสต้นวา – นาออก หมู่ที่  
4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ระยะทาง 1,413 
เมตร หนา 5 ซม. 

5,510,700 5,510,700 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 

/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

6 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายสเิกา – ไสต้นวา หมู่ท่ี  
6 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 5 ซม. 

9,750,000 9,750,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

แบบผ. 02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 133 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายทุ่งโพธิ์ – บ้านใหม่ หมู่ที่  
7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

หนา 5 ซม. 

3,900,000 3,900,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

8 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายเลี่ยงเมือง – ห้วยคลุ้ม 
หมู่ที่  7 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ระยะทาง 2,000 
เมตร หนา 5 ซม. 

7,800,000 7,800,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

9 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
สายทุ่งโพธิ์ – นาตีน หมู่ที่ 7 
– หมู่ที่  4 

เพื่อการสญัจรไปมา
ที่สะดวก ปลอดภัย 

ระยะทาง 1,390
เมตร หนา 5 ซม. 

5,421,000 5,421,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทางสญัจร
ไปมาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

แบบผ. 02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 134 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2   ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง   
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

หมายเหตุ   1. แบบ ผ.4 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงาน อื่น) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2. ให้คณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แลว้จัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการจาก ผ.04  

               3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหนว่ยงานของประธาน ฯ 
               4. การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ.03 แบบ ผ.03/1 และแบบ ผ.03/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบที่ใช ้

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการเสรมิผิวลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายหลัง
อ าเภอ – ไร่ออก หมู่ที่ 1–หมู่
ที่  5 ช่วงที่ 1 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ระยะทาง 1,200
เมตร หนา 5 ซม. 

3,360,000 3,360,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทาง
สัญจรไปมา
ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

11 โครงการเสรมิผิวลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สายไร่
ออก-หลังอ าเภอ หมู่ที่ 5–หมู่ที่  
1 ช่วงที่ 2 

เพื่อการสญัจรไป
มาที่สะดวก 
ปลอดภัย 

ระยะทาง 2,200
เมตร หนา 5 ซม. 

6,610,000 6,610,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
ด าเนินการ 

มีเส้นทาง
สัญจรไปมา
ที่สะดวก 
ปลอดภัย 

กรมส่งเสรมิฯ 
/จังหวัดตรัง/ 

อบจ.ตรัง 

รวม  11  โครงการ รวมงบประมาณ 82,871,200 82,871,200 - - -    

แบบผ. 02/2 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 135 - 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ปีละ 2 เครื่อง 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองช่าง 

2 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ขนาด 1.5 แรงม้า 

130,000 130,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

3 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ขนาด 1.5 แรงม้า 

78,000 78,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

4 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ขนาด 1 แรงม้า 

65,000 65,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

5 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว ขนาด 2 แรงม้า 

240,000 240,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

6 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
จ านวน 19 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 กองช่าง 

7 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 2 
แรงม้า 220 โวล พร้อมอุปกรณ์ 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 กองช่าง 

8 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 03 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 136 - 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ 

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 กองช่าง 

10 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  หอถังสูง 20 เมตร ความจุ 20 ลบ.ม. ปีละ 
2 ถัง 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 กองช่าง 

11 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

12 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร บล็อกสตาร์ทเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

13 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมระบบประปาหอถัง - 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

14 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ถังกรองน้ าบ่อบาดาล ขนาด 1.15 x 1.20 
เมตร 

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

15 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 
1 เฟส 1.5 KW พร้อมอุปกรณ์ 

- - 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

16 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 
แรงม้า  

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

17 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ 2 ชั้นควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 

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

แบบ ผ. 03 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้า - 137 - 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ตู้ 2 ช้ันควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอรส์) ขนาด 1.5 แรงม้า พรอ้ม
อุปกรณ ์

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

19 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอรส์) จ านวน 10 ใบพัด ขนาด 
1.5 แรงม้า 

- 26,000 26,000 26,000 26,000 กองช่าง 

20 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ไดโว่ 2 น้ิว ขนาด 2 แรงม้า  - - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 
21 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ไดโว่ 1.5 นิ้ว ขนาด 1.5 แรงม้า  - - 15,000 15,000 15,000 กองช่าง 
22 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลน SAER   50,000 50,000 50,000 กองช่าง 
23 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร มาตรวดัน้ า (มาตรประธาน) Ø 2 นิ้ว ปี

ละ 7 อัน 
- - 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

24 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ถังกรองน้ าเหล็ก - - 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

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

แบบ ผ. 03 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน หนา้ - 138 - 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

  
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 กระบวนการของแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มีองค๑ประกอบ 3 สํวน คือ การวางแผน 
(Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ ( Implementaion) และการติดตามประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) ฉะนั้น การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑ สามารถดําเนินการได๎ ดังนี้ 
 1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นโดยตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินการวําเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กําหนดไว๎ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นกรอบใน
การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
 2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตํอการดําเนินงานตามนโยบายขององค๑การบริหาร
สํวนตําบล เป็นการประเมินผลการดําเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑การพัฒนาโดยออกแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เป็นการประเมินผลที่ชํวยให๎ทรายถึงความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานวําแผนงานหรือโครงการที่ได๎
ดําเนินการไปแล๎วนั้นให๎ผลเป็นอยํางไร นําไปสูํความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว๎หรือไมํ มีผลสําเร็จมากน๎อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมาย หากมีความลําช๎ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได๎รับการแก๎ไขด๎ว ย
วิธีการใด เพ่ือให๎โครงการดังกลําวเป็นไปตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่กําหนดไว๎ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 
 1) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งผู๎รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู๎กํากับตัวชี้วัด 
 2) การเบิกจํายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปีและเพ่ิมเติม  

 ทั้งนี้ องค๑การบริหารสํวนตําบลจะนําข๎อมูลที่ได๎จากการติดตามและประเมินผลโครงการมาใช๎ในการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ และเปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ให๎สามารถตอบสนองและแก๎ไขป๓ญหาความต๎องการของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

1) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2 ประเภท คือ 
 1.1) แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 1.2) แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
2) ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตํอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตํอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม 
 เกณฑ๑มาตรฐานและตัวชี้วัด 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

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

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

54 42,894,900 105 42,197,000 130 106,283,000 86 126,995,000 77 184,928,000 452 503,297,900 

การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

21 2,530,000 21 2,690,000 26 24,630,000 25 41,600,000 24 24,860,000 117 96,310,000 

การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

42 11,037,000 49 12,343,100 66 16,080,350 64 17,982,600 56 14,044,850 277 71,487,900 

การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

17 770,000 17 770,000 22 1,210,000 23 1,510,000 22 1,290,000 101 5,550,000 

การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม  

72 14,706,600 80 14,096,600 88 53,662,600 84 23,329,600 81 18,157,600 405 123,953,000 

การพัฒนาด๎าน
การเมือง การบริหาร 

26 3,150,000 26 3,200,000 37 11,260,000 32 10,550,000 31 4,450,000 152 32,610,000 

รวม 232 75,088,500 298 75,296,700 369 213,125,950 314 221,967,200 291 247,730,450 1504 833,208,800 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.13 500,000 3.15 กองชําง 
    1.2 แผนงานการพาณิชย๑ 0 0 0 0  
    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 1 1.20 500,000 0.40  
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
    2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

 
2 

 
11.11 

 
50,000 

 
2.40 

 
สํานักงานปลัด 

    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0  
รวม 2 8.00 50,000 0.12  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม      
    3.1 แผนงานการศึกษา 15 31.91 9,658,370 67.01 กองการศึกษาฯ 
    3.2 แผนงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0  
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  
    3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0  

รวม 15 23.44 9,658,370 53.71  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

    4.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 2 12.50 25,000 2.81 สํานักงานปลัด 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0  
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0  

รวม 2 8.70 25,000 1.66  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม      
    5.1 แผนงานงบกลาง 3 75.00 11,376,400 99.26 สํานักงานปลัด 
    5.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 5 45.45 140,000 20.11 สํานักงานปลัด 
    5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 40.00 679,000 13.08 กองการศึกษา 
    5.4 แผนงานสาธารณสุข 31 67.39 260,000 39.54 สํานักงานปลัด 
    5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 30.77 270,000 5.07 สํานักงานปลัด 

รวม                        47 55.95 12,725,400 54.55  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร      
    6.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1 6.25 20,000 0.25 สํานักงานปลัด 
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 33.33 20,000 3.74 สํานักงานปลัด 
    6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 30.77 1,140,000 60.00 สํานักงานปลัด 

รวม               6 18.75 1,180,000 11.18  
รวมทั้งสิ้น 73 23.47 24,138,770 11.02  

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน หนา้ 142 

 
4.3 ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         แบบชํวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ของท๎องถิ่นโดยตนเอง เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร๑ขององค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น โดยจัดทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค๑การบริหาร
สํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร๑แล๎ว 
 
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่ได๎ประกาศใช๎แผนแล๎ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน 
 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดทําแผนท๎องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
3. มีการประชุมอยาํงตํอเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณา 
   รํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาส่วนท้องถิน่   

7. มีการรวบรวมข๎อมูลและป๓ญหาสําคัญของท๎องถิ่นมาจัดทําฐานข๎อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเขา๎มามีสํวนในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห๑ศักยภาพของท๎องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน 
   สภาพการพัฒนาท๎องถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสยัทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่ 
     สอดคล๎องกับศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสยัทัศน๑และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่นที่ 
     สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของท๎องถิ่น 

  

12. มีการกําหนดจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปูาหมายการพฒันาท๎องถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร๑ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา   
17. มีการจดัทําบัญชีกลุมํโครงการในแผนยุทธศาสตร๑   
18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร๑   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร๑หรือไม ํ   
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 4.4 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนพัฒนา โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มจั้งแตํสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 
 (1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์ ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 5 ป ี
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

54 42,894,900 105 42,197,000 130 106,283,000 86 126,995,000 77 184,928,000 452 503,297,900 

2. การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

21 2,530,000 21 2,690,000 26 24,630,000 25 41,600,000 24 24,860,000 117 96,310,000 

3. การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

42 11,037,000 49 12,343,100 66 16,080,350 64 17,982,600 56 14,044,850 277 71,487,900 

4. การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

17 770,000 17 770,000 22 1,210,000 23 1,510,000 22 1,290,000 101 5,550,000 

5. การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม  

72 14,706,600 80 14,096,600 88 53,662,600 84 23,329,600 81 18,157,600 405 123,953,000 

6. การพัฒนาด๎าน
การเมือง การ
บริหาร 

26 3,150,000 26 3,200,000 37 11,260,000 32 10,550,000 31 4,450,000 152 32,610,000 

รวม 232 75,088,500 298 75,296,700 369 213,125,950 314 221,967,200 291 247,730,450 1504 833,208,800 
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 5 ป ี
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

            

2. การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและการ
ทํองเทีย่ว 

            

3. การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

            

4. การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

            

5. การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม  

            

6. การพัฒนาด๎าน
การเมือง การ
บริหาร 

            

รวม             
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี 2563 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเตมิ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน
โครงการ ร๎อยละ จํานวน

โครงการ ร๎อยละ จํานวน
โครงการ ร๎อยละ จํานวน

โครงการ 
ร๎อย
ละ 

จํานวน
โครงการ 

ร๎อย
ละ 

จํานวน
โครงการ ร๎อยละ 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

15 17,143,330.49 1 410,000 115 81,612,000 - - - - 130 106,283,000 

2. การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจและการ
ทํองเที่ยว 

1 9,440.00 - - 25 24,530,000 - - - - 26 24,630,000 

3. การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

19 5,098,674.40 2 486,000 47 8,990,000 - - - - 66 16,080,350 

4. การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  

- - - - 22 1,190,000 - - - - 22 1,210,000 

5. การพัฒนาด๎าน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม  

25 5,831,806.00 - - 63 41,565,669 - - - - 88 53,662,600 

6. การพัฒนาด๎าน
การเมือง การ
บริหาร 

4 714,890.00 - - 33 10,410,000 - - - - 37 11,260,000 

รวม 64 28,798,140.89  3 896,000 305 168,297,669 - - - - 369 213,125,950 

 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือใช๎ประเมินผลการดําเนินงานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร๑ที่กําหนดไว๎ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  30  กันยายน  2563 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2563 

3.  ยุทธศาสตร๑และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผน และจํานวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร๑ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฎอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 130 16 
2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 26 1 
3. การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  66 21 
4. การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

22 - 

5. การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม  88 25 
6. การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร 37 4 

รวม 369 67 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
 

4. ความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 11.67 86.33 2.00 
2) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
10.33 87.33 2.33 

3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7.33 92.00 0.67 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎
ประชาชนทราบ 

15.33 84.67 - 

5) มีการเปิดโอการให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

19.33 80.67 - 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 20.67 73.67 5.67 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของ

ประชาชนในท๎องถิ่น 
7.00 90.00 3.00 

8) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 22.33 69.33 8.33 
ภาพรวม 67.67 25.00 7.33 
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5. ผลการดําเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ที่  1  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
2) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.69 
3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.62 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอให๎ประชาชนทราบ 8.38 
5) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.31 
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.31 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 9.15 
8) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.23 

ภาพรวม 9.02 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ร๎อยละ  90.02  
2. จํานวน /ระยะทาง/จุดให๎บริการที่เพ่ิมข้ึน จุด   +13 
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5. ผลการดําเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ที่  2  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว   

1) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
9) มีการเปิดโอการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
10) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.85 
11) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
12) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอให๎ประชาชนทราบ 8.62 
13) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.38 
14) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.38 
15) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 9.15 
16) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.54 

ภาพรวม 9.11 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ร๎อยละ  90.11  
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ กิจกรรม   +1 
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5. ผลการดําเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ที่  3  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

1) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
17) มีการเปิดโอการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 9.69 
18) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.92 
19) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.46 
20) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอให๎ประชาชนทราบ 8.54 
21) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.23 
22) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.38 
23) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 9.23 
24) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.08 

ภาพรวม 9.07 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ร๎อยละ  90.07  
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ กิจกรรม   +21 
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5. ผลการดําเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ที่  4  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   

1) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
25) มีการเปิดโอการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 9.38 
26) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.46 
27) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
28) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอให๎ประชาชนทราบ 8.54 
29) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.38 
30) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.23 
31) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 9.00 
32) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.23 

ภาพรวม 8.92 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ร๎อยละ  80.92  
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ กิจกรรม   - 
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5. ผลการดําเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ที่  5  ยุทธศาสตร๑ด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม   

1) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
33) มีการเปิดโอการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 9.31 
34) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.54 
35) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
36) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอให๎ประชาชนทราบ 8.38 
37) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.08 
38) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.23 
39) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 9.00 
40) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.92 

ภาพรวม 8.83 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ร๎อยละ  80.83  
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ กิจกรรม   +25 
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5. ผลการดําเนินงานในแตํละยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ที่  6  ยุทธศาสตร๑ด๎านการเมืองการบริหาร 

1) ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
41) มีการเปิดโอการให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 9.23 
42) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.62 
43) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.23 
44) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอให๎ประชาชนทราบ 8.31 
45) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.15 
46) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.08 
47) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น 8.92 
48) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.77 

ภาพรวม 8.79 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ร๎อยละ  80.79  
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ คน   +4 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตํอการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

2. อายุ (1) ต่ํากวํา 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 
 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกวํา 60 ปี 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา  
 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกวําปริญญาตรี (6) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 
 (4) รับจ๎าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
 (7) อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................. 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ทํานมีความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวมมากน๎อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 11.67 86.33 2.00 
2) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 
10.33 87.33 2.33 

3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7.33 92.00 0.67 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอ
สาธารณะ 

15.33 84.67 - 

5) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

19.33 80.67 - 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 20.67 73.67 5.67 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของ

ประชาชนในท๎องถิ่น 
7.00 90.00 3.00 

8) การแก๎ไขป๓ญหาและการตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน 

22.33 69.33 8.33 

9) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 67.67 25.00 7.33 
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์................................................ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (1) ชาย (2) หญิง 

2. อายุ (1) ต่ํากวํา 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี 
 (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกวํา 60 ปี 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา  
 (4) ปริญญาตรี (5) สูงกวําปริญญาตรี (6) อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 
 (4) รับจ๎าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
 (7) อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากใหท๎ํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการพัฒนาด๎าน
............................................................... โดยให๎คะแนนเต็ม 10 ทํานจะให๎คะแนนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของ
ทํานเทําใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอให๎ประชาชนทราบ  
5) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  
8) ประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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 4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหิน ได๎จัดบริการสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองตํอ
ความต๎องการของประชาชนไมํวําจะเป็นด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท๎องถิ่น ทั้งนี้ มุํงหวัง
ให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในสํวนของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง
แผนไปสูํการปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติ
ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได๎กํอให๎เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับคือ ระยะสั้น สามารถเห็น
ผลสําเร็จได๎ทันทีเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล๎วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต๎องใช๎เวลาในการพัฒนาและดําเนินการ
โดยในอนาคต องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหินได๎วางแผนดําเนินการพัฒนาท๎องถิ่นในด๎านตํางๆ สามารถสรุปได๎ ดังนี้
  

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 1. บุกเบิก กํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง พัฒนาเส๎นทาง 
    การคมนาคมขนสํงที่มีมาตรฐาน ทั่วถึง 
2. กํอสร๎าง ปรับปรุง บํารุงรักษา คูระบายน้ํา ทํอระบายน้ํา 
3. จัดสร๎าง จัดหา พัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
4. จัดทําโครงการเพ่ือแก๎ไขป๓ญหาน้ําทํวมและน้ําแล๎ง 
5. ขยายเขต ขยายเฟสไฟฟูาสาธารณะ และไฟสํองสวําง 

2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 1. สํงเสริมเศรษฐกจิฐานรากให๎มั่นคงตามแนวคิด 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม สํงเสริมอาชีพ จัดหาตลาด  
   และพัฒนารายได๎ให๎แกํประชาชน 
3. การปรับปรุง จัดสร๎าง บุกเบิกและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
   เพ่ือเป็นแหลํงรายได๎ใหมํให๎แกํพ้ืนที่   
4. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 

3. การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา  
   กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
2. พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
    และประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น โดยการอนุรักษ๑สืบสาน  
    ตํอยอดและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 
3. เสริมสร๎างสังคมคุณธรรม ศาสนธรรม และประเพณี 
   วัฒนธรรม 

 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน หนา้ 157 

  
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

4. การพัฒนาด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

1. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ๑ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ํา  
   และปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ๑ 
2. สร๎างจิตสํานึกเพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหามลพิษและ 
   ป๓ญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม  
   และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5. การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสังคม 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิ 
    และตติยภูมิ โดยการมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่น  
2. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุํมเปูาหมายทุกชํวงวัย 
    แรงงานผู๎สูงอายุ และแรงงานคนพิการได๎รับการคุ๎มครอง 
    ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เสริมสร๎างครอบครัวอบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง ปลอดภัย 
    ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและพัฒนาระบบสวัสดิการ 
    ชุมชนให๎เข๎มแข็งครอบคลุมทั้งตําบล 
4. เตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือ 
   ผู๎ประสบภัย  
5. การรักษาความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิตและ 
   ทรัพย๑สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ 
   ชํวยเหลือประชาชนยามเกิดสาธารณภัย 

6. การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร 1. ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานนําระบบสารสนเทศ 
    มาใช๎ในการบริหารงานภายในองค๑กร  
2. พัฒนาคุณภาพบุคลากร สนับสนุนบุคลากรในสังกัด 
    ให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู๎ 
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  2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น พบวํา ในขั้นตอนการจัดทําแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงถึงหลักประชารัฐผํานกระบวนการมี
สํวนรํวมของประชาชนเป็นสําคัญ ในสํวนของการนําแผนไปสูํการปฏิบัติรอบปีที่ผํานมา พบวํา การดําเนินงานบาง
โครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความลําช๎า ไมํเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะโครงการกํอสร๎างทั้งถนน ทางเท๎า 
และทํอระบายน้ํา อันเนื่องมาจากป๓จจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท๎ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนท๎องถิ่น 
ในทางปฏิบัติ องค๑การบริหารสํวนตําบลบํอหินได๎ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประจําทุกๆ
เดือน เพ่ือให๎ทราบสถานการณ๑ดําเนินโครงการ/กิจกรรม วําอยูํในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการดําเนินงานหรือไมํ มี
ป๓ญหาหรืออุปสรรคอยํางไร พร๎อมจัดทํารายงานเสนอให๎ผู๎บริหารได๎รับทราบทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก๎ไขป๓ญหาความลําช๎า
ในขั้นตอนการนําแผนไปสูํการปฏิบัติให๎สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองตํอความต๎องการแกํประชาชนได๎
รวดเร็วยิ่งขึ้น
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