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ค ำน ำ 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่การจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่นฉบับดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้ทั้งหมด เป็นเพียงการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บางส่วนเท่านั้น 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อให้
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
กุมภาพันธ ์2564 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
ประกอบแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหนิ อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 
 

หลักการ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  แก้ไข ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 แล้วนั้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่3 
พ.ศ.2561 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพฒันาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เติมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บรหิาร
ท้องถิ่นประกาศใช ้

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับการเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นประกาศใช้ 

เหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินยังมีโครงการที่มีความจ าเป็นซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้ยังมิได้

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข  
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  แก้ไข ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีโครงการซึ่งมีสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม และรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) จึงมีความ
จ าเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –256๕) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่และเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ ประชาชน ทั้งนี้เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตาม ระเบียบกฎหมายต่อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

                     

     แผนงานเคหะและชุมชน       6 174,000   6 174,000 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

      5 11,200,000 5 21,050,000 10 32,250,000 

     แผนงานการพาณิชย์       15 5,880,000 5 4,000,000 20 9,880,000 
รวม       26 17,254,000 10 25,050,000 36 42,302,000 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่ว 

            

     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

     แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

            

รวม             
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

                     

     แผนงานการศึกษา             
     แผนงานเคหะและชุมชน             
     แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

      1 50,000   1 50,000 

รวม       1 50,000   1 50,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

            

     แผนงานสาธารณสุข             
     แผนงานเคหะและชุมชน             
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

     แผนงานการเกษตร             
รวม             

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและ
สังคม  

            

     แผนงานรักษาความสงบภายใน       1 50,000 1 50,000 2 100,000 
     แผนงานสาธารณสุข             
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

     แผนงานงบกลาง             
รวม       1 50,000 1 50,000 2 100,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร 

            

     แผนงานบริหารงานทั่วไป             
     แผนงานรักษาความสงบภายใน             
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

รวม             
รวมทั้งหมด - - - - - - 28 17,354,000 11 25,100,000 39 42,452,000 

 
 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 8 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแคพซีลสายสอง
แพรก-ทุ่งคลองสน หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรพาราแคพซีล 
กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 
ม. 

- - - 1,750,000 1,750,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแคพซีลสายสอง
แพรก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรพาราแคพซีล 
กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 
ม. 

- - - 1,400,000 1,400,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแคพซีลสายน้ าพุ-
นาตีน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรพาราแคพซีล 
กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 
ม. 

- - - 4,400,000 4,400,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราแคพซีลสายวง
แหวน 1 หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรพาราแคพซีล 
กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 
ม. 

- - - 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 9 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการบุกเบิกถนน
สายมัสยิดโต๊ะบัน หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

บุกเบิกถนน กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. ลงดินลูกรัง
พร้อมบดอัด 

- - - 150,000 - ร้อยละของ
ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลอง 
สายกุโบว์ หมู่ท่ี 3 

เพื่อปอ้งกันน้ าท่วมใน พื้นที่ ขุดลอกคลอง กว้าง 12 ม. 
ยาว 100 ม. ลึก 3 ม. 

   200,000  ความพึง 
พอใจร้อย 
ละ 70  

สามารถป้องกันน้ าท่วมใน
พื้นที่ได้ 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - - - - -    
- - - 11,400,000 11,050,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 10 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายโคกโดน 
หมู่ท่ี 1  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

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

- - - 300,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
สายโคกโดน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอ
ถังสูง 20 ม. ความจุ 20 ลบ.ม. 
พร้อมถังกรอง 

- - - - 800,000 ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

3. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลซอยบ่อหิน 
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

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

- - - 300,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
ซอยบ่อหิน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอ
ถังสูง 20 ม. ความจุ 20 ลบ.ม. 
พร้อมถังกรอง 

- - - - 800,000 ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

5. โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาคสนาม
กีฬา-ท่าประดู่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 

- - - 500,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 11 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการก่อสรา้งระบบ
ประปาหอถังสงูสายสอง
แพรก หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
หอถังสูง 20 ม. ความจุ 20 
ลบ.ม. พร้อมถังกรอง 

- - - - 800,000 ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

7. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายสองแพรก 
หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
น้อยกว่า 43 ม. วางท่อ PCV 
Ø 6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ม3/ชม. ติดตั้งระบบสูบน้ าและ
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 

- - - 300,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

8. โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาคสาย
เกาะกลาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค เพื่อด าเนินการขยาย
เขตประปาส่วนภูมิภาค 

- - - 100,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูงบ้านนา
ออก หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาหอถังสูง 20 
ม. ความจุ 20 ลบ.ม. ติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็กและมิเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 

- - - 700,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

10. โครงการขุดลอกสระน้ า
บ้านนายเหิม หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ า กว้าง 36 ม. 
ยาว 57 ม. ลึก 4 ม. 

- - - 200,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 12 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายเลี่ยงเมือง-
สิเกา หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
น้อยกว่า 43 ม. วางท่อ PCV Ø 
6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 ม3/
ชม. ติดตั้งระบบสูบน้ าและ
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 

- - - 300,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
สายเลี่ยงเมือง-สิเกา 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอ
ถังสูง 20 ม. ความจุ 20 ลบ.ม. 
พร้อมถังกรอง 

- - - - 800,000 ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

13. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายสันติภาพ-
ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
น้อยกว่า 43 ม. วางท่อ PCV Ø 
6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 ม3/
ชม. ติดตั้งระบบสูบน้ าและ
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 

- - - 300,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอถังสูง
สายสันติภาพ-ทุ่งโพธิ์ 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอ
ถังสูง 20 ม. ความจุ 20 ลบ.ม. 
พร้อมถังกรอง 

- - - - 800,000 ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 13 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาคดุ
หุน-โต๊ะบัน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค (ข้ามถนน) 

- - - 30,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

16. โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาคสาย
ดุหุน-โต๊ะบัน (บ้าน
ควน) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 

- - - 200,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

17. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อม
ก่อสร้างหอถังสูง
สายบ้านนากลาง
(พรุน้ าร้อน) หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนต าบลหมู่ท่ี 
4 มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

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

- - - 2,000,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้าง
หลังคาบ่อน้ า  
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีน้ าส าหรับอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

ก่อสร้างหลังคา ขนาด กว้าง 3 
ม. ยาว 4 เมตร 

- - - 50,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 14 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.2 แผนงานการพาณิชย์ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายไร่ออก-
ช่องลม หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
น้อยกว่า 43 ม. วางท่อ PCV 
Ø 6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ม3/ชม. ติดตั้งระบบสูบน้ า
และมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์ 

- - - 300,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

20. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลสายในควน 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่
น้อยกว่า 43 ม. วางท่อ PCV 
Ø 6 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ม3/ชม. ติดตั้งระบบสูบน้ า
และมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์ 

- - - 300,000 - ครัวเรือนใน
หมู่บ้านมีน้ า
ใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหินมีน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 20 โครงการ - - - 15 5    
- - - 5,880,000 4,000,000    

 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 15 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (นายสมพงษ์ ไหม
เมือง) 

- - - 40,000 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (นายอุดม ด าทั่ว) 

- - - 7,200 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าส่องทางสาย 
กุโบว์ หมู่ที่ 3 

เพื่อใหถ้นนมีแสงสว่าง
ในยามค่ าคืน ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตให้
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3 

- - - 100,000 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

4. โครงการขยายเขต 
ไฟฟ้าสายวงแหวน
ตะวันตกถึงสะพาน 
ดุหุน หมู่ที่ 3 

เพื่อใหถ้นนมีแสงสว่าง
ในยามค่ าคืน ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตให้
ประชาชนในพื้นที่ 

- - - 500,000 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงขยาย 

กองช่าง 

5. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (นายสุทิพย์ หนู
เซ่ง) 

- - - 7,200 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 16 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (นายคล่อง ด า
ศรี) 

- - - 33,000 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (นางสุดใจ รอด
รัตน์) 

- - - 47,000 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8. โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (นางอารีย์ แก้ว
วิเชียร) 

- - - 40,000 - ครัวเรือน
ในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม - - - 6 -    
- - - 774,400 -    

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 17 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
        3.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซม
ก าแพงมัสยิดบ้าน
ปากคลอง หมู่ที่ 9  

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
ศาสนกิจของส านักสงฆ์ มัสยิด
ของประชาชน 

ซ่อมแซมก าแพงมัสยิดใน
ส่วนที่ช ารุด 

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบลมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

รวม 1 โครงการ - - - 1 -    
- - - 10,000 -    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ - 18 - ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
        5.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 
ถนนปลอดภัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

เพือ่ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ทางถนนในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน 

- - - 50,000 50,000 อุบัติเหตุ
ลดลงร้อย
ละ 50 

ลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 

รวม    1 1    
   50,000 50,000    

 



แบบ ผ.02/1 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรงั    [ 18 ] 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
สะพานสายทุ่ง
โพธิ์-นาตีน หมู่ที่ 
4 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อ
หินมีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 
ม. ยาว 90 ม. พร้อมปรับปรุงผิว
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
หนา 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.5 ม. ยาว 500 ม. 

- - - - 10,000,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ     1    
    10,000,000    

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 
 

***************************** 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651-
2565) เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปแล้ว นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีโครงการที่ด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2651-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 
ดังกล่าว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลบ่อหิน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 
4 ข้อ 21 และข้อ 22 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ ณ วันที่  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 

 
                

    (นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 


