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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาอย่างราบรื่น และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้การร่างแผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยท าโครงการ/
กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไม่จัดท างบประมาณเพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบ และผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมประชาชน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการในอนาคต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดดังนี้ 
 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

- เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
- เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
- เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

- เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

- เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงสามปีที่มีความ
สอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีไว้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องด าเนินการต่อไป 

 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาคม 

 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีใน ครั้ง
แรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็น
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม 
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 
  4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมี
การด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
เช่นใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนดโครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้ก าหนด โครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า 
หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองท่ีมาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความ
เชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้กับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 
   (2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี
   (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป
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ด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลา
ต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการ จัดท าแผนพัฒนา
สามปีได้  
   (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นของการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    (4.1) งบประมาณรายรับ-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (4.2) ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (4.3) ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจ
รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการ
ออก อย่างน้อยสามประเภท คือ  
     - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือมี
ขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์และความรู้ท างด้านการบริหารจัดการที่จะ
ด าเนินการได้เอง 
     - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้ง
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
     - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว 
ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถ
น ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได ้
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
   2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
   2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   2.3 การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
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   2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
   2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
    - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่
ผ่านมาและน าเสนอที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
และควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย 
   2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    - หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตาม 
ข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคม/ประชุม ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
 ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
   2.3 การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
   ภายใต้ยุทธศาตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็น
ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับ
ความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ จะไม่
ต้องน ามาปฏิบัติเพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ 
แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
   2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห้วงสามปี 
   หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน า แนวทางการ
พัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยัน
การจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา 
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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 ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
 บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ช่วงสามปี 

 2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

  (1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ
พัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนหรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

  (2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

  (3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการด าเนินงาน
และในด้านของผลการด าเนินการ เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  (4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
   ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
   ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง

ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

อนุมัติ ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาต่อไป 
ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณา อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ซึ่งจะ

มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
 ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ใช้แผนพัฒนาต าบลเป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแผนพัฒนาต าบลดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มาจาก
การจัดท าประชาคม (Civil Society) ของประชาชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ซึ่ง
เป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น ประกอบกับงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีอยู่
อย่างจ ากัดสามารถด าเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 2.1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ดี พัฒนาระบบจราจรโดยให้มีการตัดหญ้า
บริเวณไหล่ทางเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม แต่สามารถการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งจากความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน
ยังมีความต้องการอีกมาก เช่น การก่อสร้างถนนลาดยาง การปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน การขุดคู
ระบายน้ าพร้อมวางท่อเหลี่ยม การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร การขยายเขตประปา การ
ขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น 
 2.1.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
         ประชาชนในต าบลบ่อหินประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจเนื่องจากราคายางพารา ปาล์มน้ ามัน
ตกต่ า ท าให้ไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
ให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนได้พัฒนาฝีมือโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
มีการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมอาชีพด้วย เช่น ศูนย์พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจังหวัดตรัง ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรัง เป็นต้น 
 2.1.3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการเด็ก 
 2.1.4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการ
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บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมโดยเฉพาะ
บริเวณชายทะเลที่เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง ส่งผลให้ระบบนิเวศน์เสียหาย ขาดความสมดุล และปัญหาขยะ
ในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม  
 2.1.5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดี
เท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง
สวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันการระบาดของยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  รวมทั้งส่งเสริมการจัด
การศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2.1.6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
         รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  ทั่วถึงและมุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหาร และปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่ง
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis จ าแนกออกเป็น
ประเดน็การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. จุดแข็ง (Strength : S) 
1) จุดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมเนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4046 ตัดผ่าน 
2) มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
3) อยู่ใกล้ตลาดกลางยางพารา 
4) เป็นแหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของอ าเภอสิเกา 
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5) มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษา 

6) มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น บ่อหินฟาร์มสเตย์ 
หาดหัวหิน หาดคลองสน เชาหินลูกช้าง ฯลฯ 

7) มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กก าพร้า ผู้ยากไร้ในต าบล
อย่างต่อเนื่อง 

8) การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงท าให้เห็นปัญหาของประชาชนและการเข้าถึงการท างาน
ของประชาชนท าให้มีโอกาสในการพัฒนาสูง 

9) ท้องถิ่นสามารถตราข้อบัญญัติโดยตรงไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายท าให้สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) มีงบประมาณเป็นของตนเอง ท าให้การบริหารงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

11) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและข่าวสารที่น่าสนใจ 

12) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ 
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

 2. จุดอ่อน  (Weakness : W)  
1) เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน 
2) ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเพียงพอท าให้

ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 
3) การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครบทั้งต าบล 
4) การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุงผลผลิต 

ท าให้ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
5) ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน ท าให้ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
6) มีปัญหาภัยแล้ง วาตภัย และน้ าท่วมเกิดขึ้นทุกปี ท าให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อน

แก่ประชาชน 
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารไม่ได้มาตรฐาน  
8) ขาดงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9) ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง 
10) ไม่มีการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและชัดเจน 
11) ปัญหาขยะในชุมชน ไม่มีสถานที่รองรับขยะและระบบก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
12) ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน 
13) ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน 
14) การประกอบอาชีพหลัก (สวนยางพารา) มีเวลาว่างท าให้ติดอบายมุข เช่น การพนัน หวยหุ้น 
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15) ประชาชนมีค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากข้ึน 
16) ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 3. โอกาส (Opportunity : O)  
1) สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. อ่ืน ส่วนราชการอ่ืนในการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งน้ าและด้านการเมือง การบริหาร 
2) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย (OTOP) 
3) ตลาดต่างประเทศพร้อมที่จะรับซื้อสินค้า (OTOP) 
4) นโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ราษฎรมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน เป็นอาชีพเสริม 
5) นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ท าให้ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้ต าบลมีความเข้มแข็งใน

ภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
6) ประชาชนมีแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง โครงการ กข.คจ โครงการธนาคารประชาชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
7) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาลตาม

โครงการหลักประกันสุขภาพของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
10) มีองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

(Economic) สังคม (Social) และการเมือง (Political) ท าให้มีงบประมาณเป็นของตนเอง
น ามาพัฒนาต าบล 

11) การเมืองในระดับชาติมีเสถียรภาพ ท าให้การพัฒนาในด้านต่างๆ มีความม่ันคง 
 4. อุปสรรค (Threat : T) 

1) ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี และมีปริมาณเพียงพอ 
2) ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
3) กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดและการบริหาร

จัดการกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4) สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง เนื่องจากกระแสสังคมให้ความส าคัญกับวัตถุและสภาวะ

เศรษฐกิจปัจจุบัน 
5) สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้กระแสบริโภค

นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน 
6) ขาดงบประมาณการจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากต้องใช้งบการลงทุน 

(Investment) เป็นจ านวนมาก 
7) ขาดทักษะ ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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8) การใช้ประโยชน์ของที่ดินยังไม่ถูกต้อง และเหมาะสม 
9) ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาด

การออกก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ปัญหาความเครียดและ
สุขภาพจิต   

10) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
11) ลักษณะนิสัยประจ าถิ่น มีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง ไม่ฟังใคร 
12) ระเบียบ กฎหมายไม่ชัดเจน ไม่เอ้ืออ านวยกับการบริหารงาน การให้ค าปรึกษา 

 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 เปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาฯกับแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณท่ีด าเนินการจริงในปีนั้น คิดเป็นร้อยละของแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามสาขาการพัฒนา
แผนงานหลัก แผนงานย่อย 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี 2557 
กับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนา 
ประจ าป ี

จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 
จริง 

ร้อยละ จ านวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา
ประจ าป ี

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการ 

จริง 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

51 25 49.02 24,534,000 4,967,054 20.25 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

21 6 28.57 2,370,000 230,000 9.70 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
ศาสนา และศลิปวฒันธรรม 

32 16 50.00 13,565,100 3,622,073.40 26.70 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 1 7.14 515,000 10,000 1.94 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

34 25 73.53 5,904,000 7,535,362 127.63 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง 
การบริหาร 

22 10 45.45 10,360,000 3,090,336 29.83 

 
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

- ตารางแสดงประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีที่ผ่านมาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ผนังกั้นตลิ่ง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางนา-บนควน หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 6 41,000 
2. โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมกรีดบดอัดเรียบ

ตลอดสาย สายบ้านนายไสว หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 6 20,500 

3. โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุหลุมบ่อพร้อมกรีดบดอัดเรียบ
ตลอดสาย สายหนองมาบหว้า หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 2 36,000 

4. โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ ส ายบ้านมั่นคง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 328,500 
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายหลังอ าเภอ-ไร่ออก หมู่ที ่5 หมู่ที่ 5 1,312,000 
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape Seal) สายพรุจูด-ไสต้นวา 

หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 3 
หมู่ที่ 2 959,000 

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape Seal) สายกลางนา หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 572,000 
8. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. 4 สาย และถมดินลูกรังหรือหินผุไหล่

ทางถนนลาดยาง 3 สาย  
หมู่ที่ 7 82,400 

9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน 
หมู่ที่ 4  

หมู่ที่ 4 1,266,000 

10 โครงการตัดหญ้าไหล่ทางสองข้างทางถนนในพ้ืนที่ อบต.บ่อหิน หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 38,700 
11. โครงการซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุหลุมบ่อ จ านวน 3 สาย  

1. สายวงแหวน 1 หมู่ที่ 5 
2. สายเลี่ยงเมือง-ห้วยคลุ้ม ชว่งที่ 2 หมู่ที่ 7 
3. สายทุ่งโพธิ์ - บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 

 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 7 

 
90,000 

 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการขุดลอกสระน้ า สายน้ าพุ-นาตีน พร้อมชุดคูระบายน้ า หมู่ที่ 4 10,500 
2. โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ าบาดาล เพ่ือติดตั้งกับบ่อบาดาล จ านวน 

10 เครื่อง 
 66,794 

3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 2 แรงม้า  18,000 
4. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 1.5 แรงม้า  51,800 
5. ค่าเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 1.5 แรงม้า (ซัมเมอร์ส)  25,900 
6. ค่าเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า 2 แรงม้า (ซัมเมอร์ส)  15,000 
7. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 2 แรงม้า   32,960 



- 13 - 
 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสตามภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น (ฝึกอบรมกลุ่มจักสานเตยปาหนัน) 
หมู่ที่ 3 30,000 

 
2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ถักสานตะกร้า กระเป๋าจากเส้นพลาสติกและเชือกร่ม หมู่ที่ 7 20,000 
3. โครงการฝึกอบรมอาชีพท าผ้าบาติก หมู่ที่ 2 20,000 
4. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเครื่องแกงบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 30,000 
5. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเครื่องแกงต ามือ บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 30,000 
6. โครงการอุดหนุนกลุ่มข้าวสารในต าบลบ่อหิน หมู่ที่ 5 100,000 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งเอง จ านวน 5 ศูนย์  หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 128,971.20 
2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 โรง หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 722,995.20 
3. อุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม

บ้านดุหุน 
หมู่ที่ 3 114,220 

4. โครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพ้ืนที่ อบต.บ่อหิน 

หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 2,033,401 

5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 50,000 
6. โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 5 แห่ง 

หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 6 172,116 
 

7. โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  46,000 
 

แนวทางท่ี 2 การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตต าบล  48,610 
2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ  25,000 
3. จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน  3,650 
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แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา หมู่ที่ 1-9 2,500 
2. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 1,2,4,5,6 และ7 60,000 
3. โครงการละศีลอด หมู่ที่ 3 30,000 
4. โครงการละศีลอด หมู่ที่ 8 30,000 
5. โครงการละศีลอด หมู่ที่ 9 20,000 
6. โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (วันกตัญญู) ปี พ.ศ.2557 หมู่ที่ 1-9 134,610 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี 
 5,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-9 5,507,600 
2. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ หมู่ที่ 1-9 754,000 
3. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ 1-9 87,500 
4. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  4,460 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ส าหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 69,956 
6. โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 14 หมู่ที่ 1-9 180,000 
7. โครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อ าเภอสิเกาและอ าเภอวัง

วิเศษ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557 
 311,800 

 
8. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นท้องที่ ครั้งที่ 1  12,781 
9. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน ประจ าปี 2557  24,620 
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แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2557 (พ่นหมอกควัน) หมู่ที่ 1-9 79,400 
2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า

หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลบ่อหิน 
หมู่ที่ 1-9 90,000 

 
3. โครงการหลักประกันสุขภาพ หมู่ที่ 1-9 90,000 
4. โครงการเยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน หมู่ที่ 1-9 10,000 
5. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสต าบลบ่อหิน 

(โครงการดูแลด้วยใจถึงบันไดบ้าน) 
หมู่ที่ 1-9 69,510 

6. โครงการชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงออกก าลังกาย   หมู่ที่ 1-9 10,000 
7. โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพต าบลบ่อหิน    40,000  
8. โครงการ 4 พลังเครือข่ายขจัดภัยร้ายมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 1-9 19,810  
9. โครงการควบคุมป้องกันโรค/ต าบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 1-9 15,000  
10. โครงการปากคลองใส่ใจสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 1-9 10,000 
11. โครงการค่ายสร้างสุขเพ่ิมทักษะชีวิต แกนน าเยาวชนต าบลบ่อหิน   หมู่ที่ 1-9 25,000 
12. โครงการชุมชนหัวหินคุณภาพดี ห่างไกลยาเสพติด หมู่ที่ 1-9 4,195 
13. โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ชุมชนห่วงใยขจัดภัยเบาหวาน   หมู่ที่ 1-9 20,000 
14. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน   หมู่ที่ 4 20,000 
 
แนวทางท่ี 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 13,030 

2. โครงการปรับปรุงป้อมยาม หมู่ที่ 6 (บริเวณหาดหัวหิน) หมู่ที่ 6 66,700 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล หมู่ที่ 1-9 4,930 
2. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อหิน  60,000 
3. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ่อหิน  140,000 
4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  20,000 
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แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก แบบพับได้

พร้อมกระเช้าไฟฟ้า  
 2,288,000 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน 

 185,179 

3. โครงการช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ  5,562 
4. จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  15,000  

 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ งบประมาณ 
1. โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน  100,000 
2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาขิกสภา ข้าราชการ 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 271,665 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
  “บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น าสู่ต าบลจัดการตนเอง” 
 

3.1.2 พันธกิจการพัฒนา 
  3.1.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  3.1.2.2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
  3.1.2.3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
วางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 3.1.2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  3.1.2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
  3.1.2.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1.2.7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับโอนจาการกระจายอ านาจจาก
รัฐบาล 
  3.1.2.8 การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 

 
3.1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

  3.1.3.1 แหล่งท่องเทีย่วได้รับการพัฒนาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  3.1.3.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ และอยู่อย่างยั่งยืน 
  3.1.3.3 ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
  3.1.3.4 ครอบครัวมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
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  3.1.3.5 มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและท่ัวถึง 
  3.1.3.6 มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน 
  3.1.3.7 การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.1.3.8 ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารจัดการ 
  3.1.3.9 ประชาชนมีความปลอดภัย 
  3.1.3.10 ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 
 3.1.4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ผนัง
กัน้ตลิ่ง 
   2. การพัฒนาระบบจราจร 
   3. การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 
   4. การพัฒนาระบบโทรคมนาคม 
   5. การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   2. การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
   2. การเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
   3. การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   2. การบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 



- 19 - 
 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

   1. การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
   2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   2. การส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ)  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหลัง
อ าเภอ (สิเกา) - ไร่ออก 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 

- เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,760 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

8,280,000 
งบ อบต. 

อบจ. และกรม
ส่งเสริมฯ 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร (ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

-  - 720,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยกรวด หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

-  - 1,920,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ่อเพลง หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมถม
ดินลูกรังบดอดัแน่น  
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

-  - 600,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ)  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการบุกเบิกถนน 
สายโคกโดน-บ่อน  าซับ 
พร้อมอุโมงค์ หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 
800 เมตร พร้อมลงดินลูกรังและเกลี่ย
บดอัดแน่นพร้อมสร้างท่อเหลี่ยมและ
อุโมงค์ 1 แห่ง (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการบุกเบิกถนนสาย
หมู่ที ่1 ต.บ่อหิน-หมู่ที ่3 
ต.ไมฝ้าด 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 800 เมตร พร้อมลงดินลูกรังและ
เกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมสร้างท่อเหลี่ยม
และอุโมงค ์1 แห่ง (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนสเิกาประชา
ผดุงวิทย ์หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

-  - 1,500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายวังยอหรร  
หมู่ที่ 1 
 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

-  2,000,000 
งบ อบต. 
อบจ. และ 

กรมส่งเสรมิฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ)  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนน/
ซ่อมแซมสายโคกโดน - 
ควนไทร หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงหินคลุกพร้อม
บดอัดเรียบ (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 
งบ อบต. 

 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกโดน หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 2,400,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ทางเข้าศาลาอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 
100 เมตร พร้อมลงดินลูกรังและเกลี่ย
บดอัดแน่น (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการปรบัปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายห้วยคลุม้-บ้านใหม ่
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 

- เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที1่ หมู่ที่ 7 
มีถนนส าหรบัใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

13 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายอาริน สิทธิโชค 
หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 
200 เมตร พร้อมลงดินลูกรังและเกลี่ย
บดอัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 

- 23 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ)  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านนายอบ รักรู้ หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 
500 เมตร พร้อมลงดินลูกรังและเกลี่ย
บดอัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 600,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายสอง
แพรก หมู่ที่ 2 
 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

250,000 
งบ อบต. 

 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายสันติสุข 
หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

150,000 
งบ อบต. 

 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพรุจดู-บ่อหิน  
หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบที ่อบต. ก าหนด) 

-  720,000 
งบ อบต.  

 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 

- 24 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ)  
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559 

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 โครงการบุกเบิกถนน 
สายกลางบ้าน หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,600 เมตร พร้อมถม
ดินลูกรังบดอดัแน่น  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 800,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายวงแหวน - 
สองแพรก หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape 
Zeal ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

-  6,000,000 
งบ อบต.  

อบจ. 
กรมส่งเสรมิ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 
 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการบุกเบิกถนน 
สายบ่อหิน-สองแพรก  
หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตรยาว 1,500 เมตร ถมดิน
ลูกรังเกลีย่บดอัดแน่น  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  800,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
หนองมาบหว้า หมู่ที ่2 
 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร ลงหินคลุก พร้อมบดอัด
เรียบ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 25 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายพรจุูด-ไสต้นวา 
หมู่ที ่2 - หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 4 มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

-  9,000,000 
งบ อบต.  

อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 
4 มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

23 โครงการบุกเบิกถนน 
สายวงแหวน (บ่อเหรียง-
หนองมาบหว้า) หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร ถมดินลูกรัง
เกลี่ยบดอัดแน่น  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

24 โครงการบุกเบิกถนนสาย 
วงแหวน (สายวงแหวน–
ซอยบ่อหิน) หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร ถมดินลูกรัง
เกลี่ยบดอัดแน่น (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

-  700,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

25 โครงการบุกเบิกถนน 
สายคลองสน - น  าพุร้อน  
หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ถมดินลูกรัง
เกลี่ยบดอัดแน่น (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

-  1,200,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 26 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายเลียบชายหาด
ทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภยัและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 1,500,000 
งบ อบต.  

งบ อบจ.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัยและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายพรุจดู - 
เขาเจ็ดยอด หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE 
SEAL กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด)  

-  - 6,000,000 
งบ อบต. 
อบจ.และ 

กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายสันติสุข 
หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  4,500,000 
งบ อบต. 
อบจ.และ 

กรมส่งเสรมิฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายหนองมาบ
หว้า หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 3,600,000 
งบ อบต. 
อบจ.และ 

กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 27 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายสองแพรก 
หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 2,000,000 
งบ อบต. 
อบจ.และ 

กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 โครงการบุกเบิกถนน
สายสนามกีฬา -  
ท่าประดู ่หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ถมดิน
ลูกรังเกลีย่บดอัดแน่น  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  - 1,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายสนามกีฬา 
- สองแพรก หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

-  6,000,000 
งบ อบต.  

และงบ อบจ. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายวิรัช หมู่ที ่2 

- เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลงหินคลุก พร้อมบดอัด
เรียบ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

200,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที ่2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 28 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
เขาเจ็ดยอด หมู่ที ่2 

-เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

500,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 โครงการบุกเบิกถนน 
สายห้วยน  าฉา หมู่ที่ 2  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ถมดินลูกรังเกลีย่บด
อัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  1,000,000 
งบ อบต. 

- 
 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายห้วยน  าฉา หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 6,000,000 
งบ อบต. 

อบจ. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
หาดทุ่งคลองสน หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจร
ไปมาสะดวก ปลอดภยัและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,350 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  4,100,000 
งบ อบต. และ 

งบ อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนน
ส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัยและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 29 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสองแพรก 
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  - 2,400,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสองแพรก -
ซอยบ่อหิน หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

-  2,400,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนนส าหรบัใช้
ในการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภยั
และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนซอย 
บ่อหิน หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนนส าหรบัใช้
ในการสัญจรไปมาสะดวกปลอดภยั
และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

กองช่าง 

41 โครงการบุกเบิกถนน
รอบพื นที่ นสล. หมู่ที่ 2 
 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร โดยลง
หินคลุกและบดอัดแน่น 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

- 
 

 - 1,200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

42 โครงการบุกเบิกถนน
ทางเข้าเตาเผาขยะ 
 หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้การเกิดความสะดวก
ในการขนส่งขนส่งขยะมลูฝอย
ไปท าลาย 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร โดยลงหิน
คลุกและบดอัดแน่น 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

150,000 
งบ อบต. 

 - - ความรวดเร็วใน
การในการขนส่ง
ขยะไปท าลาย 

- เกิดความสะดวกในการขนส่ง
ขนส่งขยะมลูฝอยไปท าลาย 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 30 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

43 โครงการบุกเบิกถนน
สายรมิเขา - โรงเรียน
บ้านดุหุน หมู่ท่ี 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 800 เมตร โดยลงหิน
คลุกและบดอัดแน่น 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  400,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

44 โครงการบุกเบิกถนน
สายเกาะกลาง หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร โดยลงหิน
คลุกและบดอัดแน่น 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

-  - 900,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยต้นมะขาม 
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจร
ไปมาสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  - 720,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายดุหุน - โต๊ะบัน  
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่3 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจร
ไปมาสะดวก รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลมุ 
บ่อสายดุหุน-โต๊ะบัน กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร พร้อมขุด
คูระบายน  าและวางท่อระบายน  า 

500,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3,8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 

- 31 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
เกาะกลาง หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่3 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจร
ไปมาสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน กว้าง  
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

-  400,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

48 โครงการบุกเบิกถนน 
สายทุ่งยาโหย้ หมู่ที ่3 

-เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 ได้
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยลงหิน
ลูกรังและบดอัดแน่น  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

-  480,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
นาตีน - ทุ่งโพธิ ์หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

2,400,000 
งบ อบต.อบจ.และ

กรมส่งเสริมฯ 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
พรุร้อน-นาตีน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลงหินคลุก
พร้อมบดอัดเรียบ  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

  - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
นาออก-นาตีน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร ลงหนิคลุก พร้อม
บดอดัเรียบ (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
ไสต้นวา-พรุจูด หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 หมู่
ที่ 4 มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Zeal
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  3,600,000 
งบ อบต. 
อบจ.และ 

กรมส่งเสรมิฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

-  - 3,000,000 
งบ อบต.อบจ.

และกรม
ส่งเสริมฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

55 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ห้วยผักบุ้ง - เขาเจ็ดยอด 
หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร โดยลงหินลูกรังและบด
อัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  400,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
วงแหวน-นาตีน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงหนิคลุก พร้อมบด
อัดเรียบ (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  300,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
นาตีน-ในอ่าว หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร ลงหนิคลุก พร้อมบด
อัดเรียบ (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  - 400,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ่อยาง-โรงเรียน 
บ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  1,500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที ่4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
นากลาง-บ้านดุหุน  
หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 หมู่
ที่ 4 มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร โดยลงหินคลุกและบด
อัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 400,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
4 มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 
 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

60 โครงการกอ่สร้างถนน 
ลาดยางสายพรุน  าร้อน -
นาตนี หมู่ที ่4 

- เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมไดอ้ย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 9,000,000 
งบ อบต. อบจ.

และกรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที ่4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็ 

กองช่าง 

61 โครงการบุกเบิกถนน 
สายวงเวียนในอ่าว – 
พุน  าร้อน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร โดยลงหิน
คลุกและบดอัดแน่นตลอดสาย  
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)  

-  - 800,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายส านัก 
หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  3,000,000 
งบ อบต. อบจ.

และกรมส่งเสรมิฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

63 โครงการขยายสะพาน
ถนนสายทุ่งโพธิ์ -นาตีน 
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินได้
มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ขยายสะพานขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 30.00 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนในต าบลบ่อหนิถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

กองช่าง 

 
 



 แบบ ผ.01 

- 35 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายกลางบ้าน -โรงเรยีนไส
ต้นวา หมู่ท่ี 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 800 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 2,900,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนาตีน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

-  - 1,500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายห้วยผักบุ้ง หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร (ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

400,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น  าถนนสายซอยร่วมใจ 2 
หมู่ที่ 5 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วม
ขังในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 
1 จุด (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  300,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- สามารถป้องกันการเกดิน  า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนายเหิม  
หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 สามารถ
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 36 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

69 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายไร่ออก - หลังอ าเภอ
สิเกา หมู่ที่ 5 - หมู่ที ่1 

- เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 
มีถนนส าหรบัใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 4,500 เมตรลงหินคลุกพร้อม
บดอัดเรยีบ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

600,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายควนเห็นเล หมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร ลงหินลูกรังพร้อมบดอัด
เรียบ (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  600,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

71 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายบ้านนายอบ -  
นายประด ีหมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร ลงหินลูกรงั
พร้อมบดอัดเรียบ (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

600,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น  าถนนสายวงแหวน 1  
หมู่ที่ 5 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 จุด 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  400,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สะพานไทรทอง 
(บ้านนายเหิม) หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  -  1,200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 37 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
บริเวณถนนข้างบ้านนาง 
รุ่งนภา อรรถชัยยะ หมู่ที่ 5 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 จุด 

-  500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 
 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายต้นปรง หมู่ท่ี 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  -  1,200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ถนนสายร่วมใจ หมู่ที่ 5 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 จุด 

-  400,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 
 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น  าถนนสายวงแหวน 1  
หมู่ที่ 5 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาดกว้าง 4.00 
เมตรยาว 12.00 เมตร จ านวน 1 จุด 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

78 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายห้วยคลุ้ม  
หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 
7 มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมลง
ดินลูกรังและเกลี่ยบดอดัแน่น (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 700,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 38 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

79 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายหน้าโรงเรยีนบ้าน 
ไร่ออก - ส านักสงฆ์ หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร ลงหินลูกรัง พร้อมบด
อัดเรียบ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที ่5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายควนพลอง-สามแยก 
หมู่ที่ 5  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่5 หมู่
ที่ 7 มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมลงดนิลูกรัง
และเกลี่ยบดอดัแน่น (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  400,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายควนครหูัส หมู่ที ่5  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร ลงหินลูกรงัพร้อม
บดอัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

600,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

82 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายวงแหวน 2 หมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด)  

400,000 
อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน 
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายบ้านน  าทุ่น หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร (ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด) 

-  300,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 สามารถ
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 39 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

84 โครงการบุกเบิกถนน 
สายประปา-บ้านตก  
หมู่ที่ 5  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 7 มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร พร้อมลงดินลูกรังและ
เกลี่ยบดอัดแน่น  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายหลังบ้าน
นายบุญช ูหมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 400 เมตร ลงหินลูกรัง
พร้อมบดอัดเรียบ  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

200,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

86 โครงการบุกเบิกถนน 
สายวงแหวน 3 หมู่ที่ 5  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร พร้อมลงดินลูกรังและ
เกลี่ยบดอัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหน้าโรงเรียน
บ้านไร่ออก-ส านักสงฆ์  
หมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินลูกรัง
พร้อมบดอัดเรียบ (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด)  

-  480,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

88 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายควน
เห็นเล หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 1 ต าบลไม้ฝาด  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 
6.00 เมตรยาว 2,000 เมตร พร้อมลง
ดินลูกรังและเกลี่ยบดอดัแน่น (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 700,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มถีนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

กองช่าง 

89 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
บ้านนายแดง หมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลงหิน
ลูกรังพร้อมบดอัดเรียบ 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

100,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

90 โครงการบุกเบิกถนน 
สายวงแหวน 4 หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

-  - 100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายไร่ออก- 
หลังอ าเภอ หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาวขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

-  - 6,000,000 
งบ อบต. 

อบจ. 
กรมส่งสริม 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
ถนนสายวงแหวน 1  
หมู่ที่ 5 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลีย่มขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 12.00 เมตร จ านวน 2 จุด 
(ตามแบบที่ อบต. ก าหนด) 

-  80,000 
งบ อบต. 

 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

93 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ประปาบ้านตกเชื่อมสาย 
วงแหวน หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

- บุกเบกิถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร พรอ้มลงดินลกูรังและ
เกลีย่บดอดัแน่น (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

-  - 100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
สายควนพลอง หมูที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 800 เมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังและเกลี่ยบดอดัแนน่ (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที ่5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหน้าอนามยั  
หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว  าง 
4.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด) 

-  200,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

96 โครงการขยายสะพานถนน
สายไร่ออก -หลังอ าเภอ 
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ขยายสะพานขนาดกว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนในต าบลบ่อหนิ
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

97 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายบ้านกลางนา  
หมู่ที ่6  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร ลงหิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

700,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

98 โครงการบุกเบิกถนน 
สายในควน หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 3,000 เมตร พร้อมลงหิน
คลุกบดอัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  800,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

99 โครงการบุกเบิกถนน สาย
คลองนาตีน หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมลงหิน
ผุบดอัดตลอดสาย  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  600,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน 
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายควนชมวิว หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 7,500,000 
อบต. 

อบจ.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

101 โครงการบุกเบิกถนน
สายกลางนา-บนควน 
หมู่ที ่6  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร ถมดินลูกรังพร้อม
เกลี่ยบดอัดแน่น  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  800,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

102 โครงการบุกเบิกถนน
สายควนตีน หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

- บุกเบิกถนนขนาด กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

103 โครงการบุกเบิกถนน
สายท่าเรือ-หาดหัวหิน 
หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร ถมดินลูกรังพร้อม
เกลี่ยบดอัดแน่น (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

-  1,200,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายไสว  
หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 1,500,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

105 โครงการซ่อมแซม 
ท่าเทียบเรือพร้อม
ก่อสร้างหลังคา หมู่ที่ 6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 
สามารถขนส่งสตัว์น  าทางทะเล
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ซ่อมแซมท่าเทียบเรือขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อม
ก่อสร้างหลังคาขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12 เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

-  600,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ชาวประมง หมู่ที่ 6และ
พื นที่ไกล้เคียงได้รบัความ
สะดวกในการขนส่งสตัว์
น  าทะเล 

กองช่าง 

106 โครงการบุกเบิกถนน
สายในควน-หินลูกช้าง 
หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ถมดินลูกรัง
พร้อมเกลีย่บดอัดแน่น  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 800,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

107 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
ในควน หมู่ที่ 7  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
ลงหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 700,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
ทิศตะวันออกวัดสิเกา  
หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 
 ได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงหนิ
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น (ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด) 

400,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 45 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

109 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
วงแหวน–บ้านใหม่ 
หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ลงหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

800,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

110 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
ทุ่งโพธิ–์หินลูกช้าง  
หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
ลงหินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  900,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
วงแหวน หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 2,240,000 
งบ อบต. อบจ.
และกรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย 
ทุ่งโพธิ-์บ้านใหม่ พร้อม
ท่อเหลี่ยม หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 
และพื นที่ใกล้เคยีงไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,800 
เมตร พร้อมท่อเหลี่ยมจ านวน 2 จุด 
ขนาดกว้าง 2.40x2.40 เมตร ยาวจุด
ละ 8.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด)  

-  9,000,000 
งบ อบต. 
อบจ.และ 

กรมส่งเสรมิ
ฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 46 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

113 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หินลูกช้าง หมู่ที ่7 

- เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด)  

-  - 1,500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองชา่ง 

114 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 7  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 3,500 เมตร ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

800,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองชา่ง 

115 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายเลี่ยง
เมือง-ทุ่งโพธิ ์หมู่ที่ 7  

- เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 4,000 เมตร ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองชา่ง 

116 โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  าถนนสาย 
ทุ่งอกีุน หมู่ที ่7 

- เพือ่ให้สามารถระบายน  าได้
สะดวก รวดเร็วและป้องกันน  า
ท่วม 

- ก่อสร้างทอ่ระบายน  าชนิด 1 ช่องทาง
ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

-  200,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

- สามารถระบายน  าได้
ป้องกันน  าทว่มขังได้อย่าง
รวดเร็ว 

กองชา่ง 

117 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายเกาะ
อ้ายกลิ ง หมู่ที ่7 

- เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซอ่มแซมถนน ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร ลงหนิลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น(ตามแบบที่อบต.ก าหนด) 

600,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองชา่ง 

 
 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

118 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยมิตรภาพ (ซอยบา้น
นายแพทย์ จันแดง) หมู่ที่ 7 

- เพือ่ให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  600,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายเลี่ยงเมือง-
บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ ์หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 9,000,000 
งบ อบต. 
อบจ.และ 

กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน  าถนนสายหิน
ลูกช้าง หมู่ที่ 7 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 2 จุด 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  600,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- สามารถป้องกันการเกดิน  า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

121 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายทุ่งโพธิ-์
บ้านใหม่ หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร ลงหิน
ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น (ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด) 

1,000,000 
งบ อบต. 

 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

122 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน  าสายวงแหวน-
บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง
ในช่วงฤดูฝน 

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 12 เมตร จ านวน 1 จุด 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 สามารถ
สัญจรไปมาสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 48 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

123 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางเข้ากุโบว ์หมู่ที ่8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

200,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสนามกีฬา หมู่ท่ี 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 1,200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

125 โครงการบุกเบิกถนนสาย
กลางบ้าน (ต่อจากสาย
เดิม) หมู่ท่ี 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนถนนขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

- 
 

 200,000 
งบอบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

126 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ท่าเรือ หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- บุกเบิกถนนถนนขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร 
(ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

- 
 

 100,000 
งบอบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

127 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
ทางเข้าเขาลูกช้าง  
หมู่ที ่8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินลูกรังพร้อมบด
อัดแน่น พร้อมก่อสร้างสะพานชมวิวรอบ
เขาลูกช้าง (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  - 400,000 
งบ อบต. 

 
 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 49 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

128 โครงการก่อสร้างสะพาน
บ้านมั่นคง หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
สะพานส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างสะพานบ้านมั่นคง ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบอบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

129 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
โต๊ะบัน-ดุหุน หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
ถนนส าหรับใช้ในการสัญจรไป
มาสะดวก รวดเร็วและได้
มาตรฐาน 

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีเป็นหลมุ บ่อ
สายดุหุน-โต๊ะบัน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร พร้อมวางท่อระบายน  า 

-  - 1,200,000 
งบ อบต. 
งบ อบจ. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 3,8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

130 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
สายทางเข้ากุโบว ์หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

- ปรับปรุงถน/ซ่อมแซมถนนขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 450 เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

450,000 
งบอบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางสายวงแหวน  
โครงการ 2 หมู่ที ่9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 400 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  800,000 
งบ อบต. 

 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายวงแหวน
ตะวันออก หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 600 เมตร (ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด) 

-  - 
 

1,200,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 50 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

133 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายสนามกีฬา-วงแหวน 
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงหินลูกรัง
พร้อมบดอัดแน่นวางท่อขนาด 1.00 x 
1.00 เมตร จ านวน 8 จุด (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

850,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9  
มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

134 โครงการบุกเบิกถนนสายวง
แหวนไปถึงชายหาด หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการ 
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

- บุกเบิกถนน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลงหินลูกรังพร้อมบดอัด
แน่น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  600,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายหัวนอน หมู่ที ่9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 1,300,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายทุ่งปากคลอง หมู่ที ่9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 
มีถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 600 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  

-  - 1,800,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

137 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนสายทุ่งปากคลอง หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 
เมตรยาว600 เมตร ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 51 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

138 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้ากุโบว์ หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กถนน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 1,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

139 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสายสนาม
กีฬา หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300  เมตร ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน  า (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  300,000 
งบ อบต. 

- 
 
 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนหมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

140 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนสาย 
วงแหวนตะวันออก  
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินลูกรังพร้อม
บดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน  า (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

400,000 
งบ อบต. 

 - 
 
 

- 
 
 

ความพงึพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนในต าบลบ่อ
หินถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

141 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนในต าบล 
บ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อ
หินได้มีถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

- ซ่อมแซมถนนทุกสายในเขต อบต.บ่อ
หิน (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

3,000,000 
งบ อบต. 

 3,000,000 
งบ อบต. 

3,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- ประชาชนในต าบลบ่อ
หินถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 

- 52 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒน       าด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ก าแพงกันคลื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

142 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมท่อระบายน  า  
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อป้องกันน  าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝนและการสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวก 
ปลอดภัย 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน  า  
ภายในต าบลบ่อหิน(ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

1,000,000 
งบ อบต. 

 1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

- สามารถป้องกันการเกดิ
น  าท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

143 โครงการขุดลอกคูระบาย
น  าภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 

- ขุดลอกคูระบายน  าภายในต าบลบ่อ
หิน 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน  า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

144 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมคูระบายน  า
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อป้องกันการเกิดน  าท่วม
ขังในช่วงฤดูฝนและประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน  า
ภายในต าบลบ่อหิน 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทาง 

สามารถป้องกันการเกิดน  า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลูกระนาด/
สันชะลอความเร็วในเขต
ชุมชน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อหินมี
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

- ก่อสร้างลูกระนาด/สันชะลอ
ความเร็วบริเวณเขตชุมชนใน
ต าบลบ่อหิน 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 60 
และประชาชนในต าบลบ่อหินมีความ
สะดวก ปลอดภัยในการคมนาคม 

กองช่าง 

2. โครงการติดตั งเครื่องหมาย
บังคับจราจร หมู่ที่ 1-9 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อหิน 
มีความสะดวกปลอดภยัในการ
คมนาคม 

- ติดตั งเครื่องหมายบังคับ
จราจร จ านวน 9 หมู่บ้าน 
จ านวน 40 ป้าย 

150,000 
งบ อบต. 

 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

- ผู้ใช้เส้นทางได้รบัความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

3. โครงการติดตั งไฟกระพริบ
บริเวณทางแยกทางโค้ง 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ติดตั งไฟกระพริบบรเิวณทาง
แยก 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

- ผู้ใช้เส้นทางได้รบัความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

4. โครงการรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 

- เพื่อให้ประชาชนในพื นทีต าบลบ่อ
หินมีความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

- ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์การ
สวมหมวกนริภัยป้องกัน
อุบัติเหต ุ

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

- ผู้ใช้เส้นทางได้รบัความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

5. โครงการติดตั งป้ายบอกทาง
ในต าบลบ่อหิน  

- เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก 
ปลอดภัยในการคมนาคม 

- ติดตั งป้ายบอกทางในพื นที่
ต าบลบ่อหิน 

-  20,000 
งบ อบต. 

- อุบัติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

- ผู้ใช้เส้นทางได้รบัความสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

6  โครงการติดตั งป้ายจราจร
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อหินมี
ความสะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

- ติดตั งป้ายจราจร 10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

อุบ  ติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

ประชาชนในต าบลบ่อหินมีความ
สะดวกปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 54 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบจราจร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ป้ายจราจรภายในต าบล 
บ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อ
หินมีความสะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมป้ายจราจร 10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

อุบ  ติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

ประชาชนในต าบลบ่อหินมีความ
สะดวกปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั ง  GUARD 
RAIL ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อ
หินมีความสะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม 

- ติดตั ง GUARD RAILจ านวน 5 
จุด 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

อุบ  ติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

ประชาชนในต าบลบ่อหินมีความ
สะดวกปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 

9. โครงการตัดหญ้าสองข้างถนน
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อ
หินมีความสะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม 

- ตัดหญ้าสองข้างถนนทุก
สายในตต าบลบ่อหิน 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

อุบ  ติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

ประชาชนในต าบลบ่อหินมีความ
สะดวกปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้ข้างทาง
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อ
หินมีความสะดวกปลอดภยัใน
การคมนาคม 

- ตัดแต่งก่ิงไม้ข้างทางภายใน
ต าบลบ่อหิน 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

อุบ  ติเหตลุดลง
ร้อยละ 60 

ประชาชนในต าบลบ่อหินมีความ
สะดวกปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
คุณภาพน  าประปา  
หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงคุณภาพน  าโดยเพิ่มเครื่อง
กรองน  าและบ่อพักน  า ขนาด 3.00 x 
3.00 x 3.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

-  500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงสระ
น  าเรียงหินบ้านทอนยูง  
หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงสระน  าเรียงหิน ขนาดกวา้ง 
10 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  75,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

3. โครงการขุดลอกฝายกั น
น  าคลองยูง หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกฝายกั นน  า ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 80 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  50,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

-ปรับปรุงแหล่งน  าส าหรับใช้ในการ
ผลิตน  าประปา และขยายเขตประปา
ของหมู่ที่ 1 (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  50,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงฝาย
กั นน  าคลองยูง หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงฝายกั นน  า ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 80 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-   500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขยายเขตประปาโดยวางท่อประปา
ขนาด 2 นิ ว (8.5) ยาว 1,500 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างประปาหอ
ถังสูง หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 1 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถัง
สูง ขนาด 20 ลบ.ม. (แบบกรม
ทรัพยากรน  าบาดาล)  

-  - 3,000,000 
งบกรมส่งเสริม

ฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 1 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถังเก็บน  า
พร้อมถังกรอง หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน  าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

- ก่อสร้างถังเก็บน  าพร้อมถังกรอง
จ านวน 1 จุด บริเวณศาลา
อเนกประสงค์บ้านบ่อหิน 

-  500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน  าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหลก็สูง 
20 เมตร และวางท่อ pvc ขนาด 2 
นิ ว ยาว 2,500 เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

-  - 1,100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการจดัหาแหล่งน  า  
ในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้มีแหล่งน  าส าหรับใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

- จัดหาสถานท่ีส าหรับใช้เป็นแหลง่
น  า 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- มีแหล่งน  าของหมู่บ้านไว้
ใช้ได้ตลอดทั งป ี

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนมีน  า
สะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงขยายเขตประปาโดยวางท่อ
ประปาขนาด 2 นิ ว (8.5) ยาว 1,500 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 80,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหลก็สูง 
20 เมตร และวางท่อ pvc ขนาด 2 
นิ ว ยาว 2,500 เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

-  850,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

-ประชาชนหมู่ที่ 2 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกสระน  า
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกสระน  า ขนาด กว้าง 6.00      
เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึก 3.00      
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

-ประชาชนหมู่ที่ 2 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขยายเขตประปาโดยวางท่อประปา
ขนาด 2 นิ ว (8.5) ยาว 2,500 เมตร (ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด) 

-  700,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงแหล่งน  าส าหรับใช้ในการ
ผลิตน  าประปาของหมู่ที่ 3 บ้านดุหุน 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

50,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 58 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกสระน  า
บริเวณถนนสายดุหุน-
ทุ่งขี เหล็ก หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกสระน  า ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร ยาว 37.00  เมตร ลึก 3.00 
เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีน  า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกคลอง
สายดุหุน-ปากคลอง  
หมู่ที่ 3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกสระน  า ขนาด กว้าง 12.00  
เมตร ยาว 30.00  เมตร ลึก 3.00 
เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

 
 

 100,000 
งบ อบต. 

 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีน  า
ส าหรับใช้อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน  าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงระบบผลติน  าประปา  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างสระน  า
เรียงหินพุน  าร้อน  
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้มีแหล่งน  าส าหรับใช้
ในส าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

- ก่อสร้างสระน  าเรยีงหิน ขนาด
กว้าง 12 x 40 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บ่อหิน) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- สามารถมีแหล่งน  าของ
หมู่บ้านไว้ใช้ไดต้ลอดทั งปี 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง
ประปาหอถังสูง หมู่ที ่4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอ
ถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (แบบกรม
ทรัพยากรน  าบาดาล) 

-  4,000,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 

- 59 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น  า หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน  าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

- ก่อสร้างถังเก็บน  าพร้อมถังกรอง
จ านวน 1 จุด บริเวณศาลา
อเนกประสงค์บ้านบ่อหิน 

500,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

- ขุดลอกคลอง จ านวน 1 จุด  
 

-  250,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

23 โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่  4 
ได้มีน  าใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภค 

- ขุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด) 

-  - 
 

250,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่  4 ได้มี
น  าใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภค 

กองช่าง 

24 โครงการสร้างบ่อพักน  า
บ้านนาตีน หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนได้มีน  าใช้
เพื่อการเกษตรและอุปโภค 

- ก่อสร้างบ่อพักน  า (ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

-   
 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่  4 ได้มี
น  าใช้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภค 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกคลอง
ป่าแบกและก่อสร้าง
ฝายทดน  า หมู่ที่ 4 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 4 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึง 

-ขุดลอกคลองป่าแบกและก่อสร้าง
ฝายทดน  า จ านวน 1 จุด 

-  30,000 
งบ อบต. 

- 
 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค 

- ก่อสร้างถังเก็บน  าพร้อมถังกรอง
จ านวน 1 จุด บริเวณบา้นทุ่งจัน
มานะ 

-  - 200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
นางอนงค์ ไหมเมือง ถึงบ้านนาย
ทวี รอดอ่อน ระยะทาง 800 เมตร 

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  า
คลองทรายขาว หมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกฝายกั นน  า ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 80 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้าน
โดยวางท่อขนาด 2 นิ ว (8.5) ยาว
ประมาณ 2,500 เมตร (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

-  1,000,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างประปา 
หอถังสูง หมู่ที ่5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถัง
สูง ขนาด 20 ลบ.ม. (แบบกรม
ทรัพยากรน  าบาดาล) 

-  - 4,000,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 61 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

31 โครงการขุดลอกสระน  า
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5  มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกสระน  าประจ าหมู่บา้น -  200,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 4 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างโรงผลติ
น  าดื่ม หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างโรงผลิดน  าดื่ม -  - 100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มนี  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

33 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หน้า รพ.สต.บ้านไร่ออก 
หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด 
บริเวณหน้า รพ.สต.บ้านไร่ออก 

-  - 100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยวาง
ท่อขนาด 2 นิ ว (8.5) ยาว 2,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่6 

- เพื่อใหป้ระชาชนมีน  าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงแหล่งผลิตน  าประปา
และวางท่อประปาขนาด 2 นิ ว 
(8.5) ยาว 1,500 เมตร (ตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด) 

80,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 62 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุง
บริเวณสระน  าประปา
บ้านหัวหิน หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงบริเวณสระน  าประปาบา้น
หัวหิน 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

50,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยวาง
ท่อขนาด 2 นิ ว (8.5) ยาว 3,000 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

ปรับปรุงแหล่งผลติน  าประปาและ
วางท่อประปาขนาด 2 นิ ว (8.5) 
ยาว 1,500 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  700,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน  า หมู่ที ่1,4,5,7 

- เพื่อให้สามารถกักเก็บน  าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

- ก่อสร้างฝายชะลอน  า หมู่ที่ 1,4,5 
และ 7 (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

350,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- สามารถกักเก็บน  าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

40 โครงการขุดลอกสระน  า
เรียงหินบ้านห้วยคลุ้ม 
หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถงึและเพียงพอ 

- ขุดลอกสระน  าพร้อมเรียงหิน 
ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 20.00 
เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างประปา
หอถัง หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาหอถัง สูง 12 
เมตร พร้อมขยายเขต  (ตามแบบที่ 
กรมทรัพยากรน  าบาดาลก าหนด) 

-  700,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างประปา
หอถัง หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่8 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาหอถัง สูง 12 
เมตร พร้อมขยายเขต  (ตามแบบที่ 
กรมทรัพยากรน  าบาดาลก าหนด) 

-  - 700,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 และ
ใกล้เคียงมีน  าใช้ส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

43 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างหอถัง 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบล
บ่อหิน มีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

- เจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอ
ถังและขยายเขตประปาในต าบลบอ่
หิน (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนในต าบลบ่อหิน 
มีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังสูง หมู่ที่ 7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถัง
สูง ขนาด 20 ลบ.ม. (แบบกรม
ทรัพยากรน  าบาดาล) 

-   4,000,000 
งบ 

กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที ่7 มีน  าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 



 แบบ ผ.01 

- 64 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลหอถังสูง 
หมู่ที ่8  

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอถัง
สูง ขนาด 20 ลบ.ม. (แบบกรม
ทรัพยากรน  าบาดาล) 

-  3,900,000 
งบกรม

ส่งเสริมฯ 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

46 โครงการขุดลอกคลอง
บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 
 

1,200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

47 โครงการจดัหาแหล่งน  า 
หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- จัดหาแหล่งน  าบ้านปากคลอง 
จ านวน 1 จุด 

300,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

48 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9 

- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 9 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

-ปรับปรุงแหล่งน  าส าหรับใช้ในการ
ผลิตน  าประปา และขยายเขตประปา
ของหมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง (ตาม
แบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  50,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

49 โครงการขุดสระน  าบ้าน
ห้วยน  าฉา หมู่ที ่2 

- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 2 มี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

-ขุดสระน  า ขนาดกว้าง 12.00x30  
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 80,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีน  า
ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 65 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

50 โครงการจดัซื อโอ่งเก็บน  า 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน  าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

- จัดซื อโอ่งเก็บน  าแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนในต าบลบ่อหินท่ีประปา
ไปไม่ถึง 

-  - 100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนมีภาชนะ
ส าหรับใช้ในการเก็บน  าไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

51 โครงการน  าดื่มหยอด
เหรียญ 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อ
หินมีน  าดื่มสะอาดส าหรับใช้
บริโภค 

- ติดตั งถังกรองน  าส าหรับบริการ
ประชาชน ต าบลบ่อหิน 
(ตามแบบ อบต.บ่อหิน) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนในต าบลบ่อ
หินมีน  าดื่มสะอาดส าหรับ
ใช้บริโภค 

กองช่าง 

52 โครงการจดัซื อถังบรรจุน  า - เพื่อให้ประชาชนมีน  าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง 

- จัดซื อถังบรรจุน  า ขนาด 4,000 
ลิตร จ านวน 4 ถัง   

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

53 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลต าบลบ่อหิน พร้อม
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบ่อน  าซบั 
จ านวน 5 บ่อ ในเขตพื นท่ี อบต.บ่อ
หิน (ตามแบบกรมทรัพยากรน  า) 

-  - 1,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหิน 
มีน  าใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

54 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน  าอุปโภคบริโภค 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภค 

- จ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพน  าประปาทุก
หมู่บ้าน 

90,000 
งบ อบต. 

 90,000 
งบ อบต. 

90,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

55 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ท่อเมนประปาหมู่บ้านภายใน
ต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน  าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อเมน
ประปาหมู่บ้าน (ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้านภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน  าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขยายเขตประปา (ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด) 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกสระน  า
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน  าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกสระน  า (ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

 500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหอถัง 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน  าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถัง (ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงสระน  า
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน  าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุงสระน  า (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 
 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

60 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ่อเก็บน  า
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อเก็บน  า
ภายในต าบลบ่อหิน (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมฝายเก็บน  า
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ซ่อมแซมฝายเก็บน  าภายใน
ต าบลบ่อหิน (ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

62 โครงการขุดลอกคลอง
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ขุดลอกคลองภายในต าบลบ่อ
หิน (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

 500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

63 โครงการเป่าล้างบ่อ
บาดาลของระบบประปา
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- เป่าล้างบ่อบาดาลภายใน
ต าบลบ่อหิน 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมบ่อบาดาล
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อบาดาล
ภายในต าบลบ่อหิน (ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

300,000 
งบ อบต. 

 300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
น  าใช้ส าหรับอุปโภคบรโิภค
อย่างทัว่ถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.4 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการติดตั ง/ปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์สาธารณะ 
หมู่ที่ 1–9 

- เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
ติดต่อสื่อสารไดส้ะดวก
และรวดเร็ว 

- ติดตั ง/ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 
9 แห่ง 

1,000,000 
งบ อบต. และ 

TOT 

 1,000,000 
งบ อบต.  
และ TOT 

1,000,000 
งบ อบต.  
และ TOT 

ระบบโทรศัพท์
สาธารณะ จ านวน 9 
แห่ง 

- ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั งระบบ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 
(WiFi) 

- เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
ติดต่อสื่อสารทาง
อินเตอร์เนต็ไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว และรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การติดตั งระบบอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูงต าบลบ่อหิน 

500,000 
งบ อบต. และ 

TOT 

 500,000 
งบ อบต.  
และ TOT 

500,000 
งบ อบต.  
และ TOT 

ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง จ านวน 
1 ระบบ 

- ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารและใช้
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูงได้
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ ผ.01 

- 69 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.5 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ให้กับราษฎรตกค้าง หมู่
ที ่1-หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

- ขยายเขตไฟฟ้าให้กับราษฎร
ตกค้างขยายเขตไฟฟ้าให้กับ
ราษฎรตกค้าง 

5,000,000 
งบ อบต. 

และ กฟภ. 

 5,000,000 
งบ อบต. 

และ กฟภ. 

5,000,000 
งบ อบต. 

และ กฟภ. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ชุมชน หมู่ที่ 1-หมู่ที ่9 

- เพื่อให้ประชาชนท่ีสัญจร 
ไปมามคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ติดตั งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณชุมชนในเขตต าบลบ่อ
หิน จ านวน 50 ชุด 

200,000 
งบ อบต. 

และ กฟภ. 

 200,000 
งบ อบต. 

และ กฟภ. 

200,000 
งบ อบต. 

และ กฟภ. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
มีความปลอดภัยในชีวิต 

กองช่าง 

3 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าจังหวัดตรัง 

- เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้กับ
ระบบประปาหมูบ่้านใน
เขตต าบลบ่อหิน 

- อุดหนุนงบประมาณให้การ
ไฟฟ้าจังหวัดตรังเพื่อไปด าเนิน
ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาใน
ต าบลบ่อหิน 

3,000,000 
งบ อบต. 

 3,000,000 
งบ อบต. 

3,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบล
บ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลบ่อหิน 

300,000 
งบ อบต. 

 300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั งแผงโซล่า
เซลในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

- ติดตั งแผงโซล่าเซลในพื นที่
ต าบลบ่อหิน 

300,000 
งบ อบต. 

 300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 



 แบบ ผ.01 

- 70 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบล 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้และ
เงินทุน/วัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร
และกลุม่อาชีพในต าบล 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (สินค้า 
OTOP) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพผลติ
ผลิตภณัฑ์เตยปาหนัน 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัว หมู่ที่ 1-9  

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยและวัสดุ
อุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรในต าบลบอ่
หิน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์อาหารทะเล 
หมู่ที ่1,3,6,8,9 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้แก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเล 

60,000 
งบ อบต. 

 60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในต าบล
บ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

270,000 
งบ อบต. 

 270,000 
งบ อบต. 

270,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการปลูกต้นไม้กินได้สอง
ข้างทาง 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอและมีทัศนียภาพสอง
ข้างทางที่สวยงาม 

- สนับสนุนพันธุ์พืช/ปุ๋ยและวัสดุ
อุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรในต าบลบอ่
หิน 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีอาชีพ
และรายได้อย่างเพียงพอและ
มีทัศนียภาพสองข้างทางที่
สวยงาม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการฝึกอาชีพระยะสั น
ให้กับประชาชนในเขตต าบล 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลติ
ให้กับประชาชนในเขตต าบล 

- จัดฝึกอบรมอาชีพด้านต่าง ๆ 
ให้แก่ประชาชนในเขตต าบล 
จ านวน 2 ครั ง 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการสนับสนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนเกษตรกร หมู่ที่ 1-9 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนกลุม่วิสาหกจิชุมชน
เกษตรกรในพื นท่ีต าบลบ่อหิน 

450,000 
งบ อบต. 

 450,000 
งบ อบต. 

450,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีอาชีพ
และรายได้อย่างเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบล หมู่ที่ 1-9 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้แก่กลุ่มเกษตรพฒันา 

90,000 
งบ อบต. 

 90,000 
งบ อบต. 

90,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีอาชีพ
และรายได้อย่างเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

10 โครงการขุดสระเก็บน  าเพื่อ
การเกษตร 

- เพื่อให้มีน  าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

- ขุดสระเก็บน  า ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 20.00 เมตร จ านวน 2 
แห่ง (ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

-  - 40,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- มีน  าใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร  
หมู่ที ่1-9 

- เพื่อให้เกษตรกรในต าบลมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาการสมัยใหม ่

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรจ านวน 2 ครั ง 

40,000 
งบ อบต. 

 40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เกษตรกรในต าบลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการ
สมัยใหม ่

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนเลี ยงปลา
กระชัง  

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มเลี ยงปลากระชังต าบลบ่อ
หิน 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13 โครงการอนุรักษเ์ตย
ปาหนัน 

- เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอ 
ส าหรับใช้ในการผลติสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

- สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และ
งบประมาณในการปลูกเตย
ปาหนันภายในต าบลบ่อหิน 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- มีวัตถุดิบเพียงพอส าหรับใช้ใน
การผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ ์

ส านักงานปลัด 
อบต. 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เลี ยงปูม้า 
 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มเลี ยงปูด า 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

15 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพาะเลี ยงเห็ดนางฟ้า 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนอาชีพเพาะเลี ยงเหด็
นางฟ้าตามแนวพระราชด าร ิ

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีอาชีพและ
รายได้อย่างเพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 

- 73 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

16 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี (ท าขนม
ทองม้วน) หมู่ที่ 1 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบล
มีอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอ 

- ส่งเสริมอาชีพกลุม่สตรี ในการ
ท าขนมทองม้วน จ านวน 1 
กลุ่ม 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

17 โครงการแกไ้ขปัญหา
ที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัย 

- เพื่อส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาและ
ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยโดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหา 

- จัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยต าบล
บ่อหิน 

500,000 
งบ พอช. 

อบต. 

 500,000 
งบ พอช. 

อบต. 

500,000 
งบ พอช. 

อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหา
และที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยโดยประชาชนมสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหา 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

18 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มผูสู้งอายุบ้าน
พรุจูด 

- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุบ้าน
พรุจูดมีอาชีพและรายได้อยา่ง
เพียงพอต่อการยังชีพ 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มผูสู้งอายุบ้านพรจุูด 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

19. โครงการอบรมการสอน
การจักสานเตยปาหนัน
ลายโบราณ 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลติให้กับ
ประชาชนในเขตต าบลและเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภณัฑเ์ตยปาหนัน 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้การจัก
สานเตยปาหนันลายโบราณ
ให้แก่ประชาชนในเขตต าบล 

10,000 
งบ อบต. 

 

 10,000 
งบ อบต. 

 

10,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

20 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
ข้าวสารในต าบล 
บ่อหิน  

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
รวมกลุม่และมีรายได้และใช้สินค้า
ราคาถูก 

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
กลุ่มข้าวสารในต าบลบ่อหิน 
จ านวน 5 กลุ่ม  

150,000 
งบ อบต. 

 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมี
การรวมกลุ่มและมรีายได้
และใช้สินค้าราคาถูก 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 74 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพท าผ้าบาติก  
หมู่ที่ 2 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท าผ้าบาติก 
จ านวน 1 กลุ่ม 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

22 โครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือ หมู่ที ่3 

- เพื่อให้ชาวประมงหมู่ที่ 3 
และใกลเ้คียงมีสถานท่ีส าหรับ
จอดเรือประมง 

- ก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณ 
หมู่ที่ 3 (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ชาวประมงหมู่ที่ 3 และ
ใกล้เคียงมสีถานท่ีส าหรับ
จอดเรือประมง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง 
อู่ซ่อมเรือ หมู่ที ่6 

- เพื่อให้ชาวประมงหมู่ที่ 6 
และใกลเ้คียงมีสถานท่ีส าหรับ
ซ่อมเรือประมง 

- ก่อสร้างอู่ซ่อมเรือบริเวณหมู่ที ่
6 (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ชาวประมงหมู่ที่ 6 และ
ใกล้เคียงมสีถานท่ีส าหรับ
ซ่อมเรือประมง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง 
อู่ซ่อมเรือ หมู่ที ่8 

- เพื่อให้ชาวประมงหมู่ที่ 8 
และใกลเ้คียงมีสถานท่ีส าหรับ
ซ่อมเรือประมง 

- ก่อสร้างอู่ซ่อมเรือบริเวณหมู่ที ่
8 (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ชาวประมงหมู่ที่ 8 และ
ใกล้เคียงมสีถานท่ีส าหรับ
ซ่อมเรือประมง 

กองช่าง 

25 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

- เพื่อส่งเสริมใหม้ีการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ สารเคมี ไว้
รับประทานภายในชุมชน ลด
การพึ่งพาจากภายนอก เพิ่ม
รายได้ ลดรายจา่ย 

- ประชาชนในต าบลบ่อหินมผีัก
ปลอดสารพิษไวร้ับประทาน
ภายในครอบครัวครบทุก
ครัวเรือน 

10,000 
งบ อบต. 

งบ สพจ.ตรัง 
 

 10,000 
งบ อบต. 

งบ สพจ.ตรัง 
 

10,000 
งบ อบต. 

งบ สพจ.ตรัง 
 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลบ่อ
หินมีสามารถลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้  

- ส านักงาน
ปลัด อบต. 
- สพจ.ตรัง 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิน่ 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การผลิตข้าวเกรียบปลา 
หมู่ที่ 9 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

- สนับสนุนกลุม่วิสาหกจิชุมชน
แม่บ้านเกษตรบ้านปากคลองใน
การผลิตข้าวเกรียบปลา จ านวน 
1 กลุ่ม 

50,000 
งบ อบต. 

 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

27 โครงการก่อสร้าง
สะพานท่าเทียบเรือ
บ้านพรุจูด หมู่ที่ 2 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพประมง
ใหแ้ก่ประชาชนบ้านพรุจูด 

- ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร 

-  80,000 
งบ อบต. 

 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
อาชีพและรายได้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์เขาเจ็ดยอด หมู่ที ่
4 

- เพื่อพัฒนาบริเวณเขาเจ็ด
ยอดให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

- ปรับปรุง/พัฒนาบรเิวณเขา
เจ็ดยอดเพื่อเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ ์

-  1,000,000 
งบ อบต.อบจ.
และ ททท. 

- ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ท าให้เขาเจ็ดยอดเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในอนาคต 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณหินลูกช้าง 
หมู่ที ่7 

- เพื่อพัฒนาบริเวณหินลูกช้าง
ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

- ปรับปรุง/พัฒนาบรเิวณหิน
ลูกช้างเพื่อเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

-  - 1,000,000 
งบ อบต.อบจ.
และ ททท. 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ท าให้หินลูกช้างเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อนาคต 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณหาดหัวหิน 
และหาดคลองสน 

- เพื่อพัฒนาบริเวณหาดหัว
หินและหาดคลองสนให้เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

- เพื่อพัฒนาบริเวณหาดหัวหิน
และหาดคลองสนใหเ้ป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

-  2,000,000 
งบ อบต.อบจ.
และ ททท. 

- ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ท าให้หาดหัวหินและหาด
คลองสนเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อนาคต 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างศาลา 
ที่พักร้อนบริเวณเขาเจด็
ยอด 

- เพื่อพัฒนาบริเวณเขาเจ็ด
ยอดให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

- ก่อสร้างศาลาที่พักร้อน
บริเวณเขาเจด็ยอด จ านวน 1 
หลัง 

-  - 200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ท าให้เขาเจ็ดยอดเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในอนาคต 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างก าแพง
กันคลื่นบริเวณหาด
คลองสน หาดหัวหิน 

- เพื่อป้องกันการกัดเซาะของ
น  าทะเลบริเวณชายหาด 

- ก่อสร้างก าแพงกันคลื่นหาด
คลองสน ยาวประมาณ 260 
เมตร หาดหัวหินยาวประมาณ 
260 เมตร 

-  20,000,000 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิ 

- ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- สามารถป้องกันการกดัเซาะ
ของน  าทะเลต าบลบ่อหินได ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 77 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณสถานท่ี
ท่องเที่ยว อบต.บ่อหิน 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสถานท่ีท่องเที่ยว 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาด 
หัวหิน หาดคลองสน หาดคลอง
ต่อ เขาเจ็ดยอด 

-  - 20,000,000 
งบ อบต.,อบจ., 

ททท.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- สถานท่ีท่องเที่ยวต าบล
บ่อหินเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
อนาคต 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
สถานท่ีศึกษาระบบ
นิเวศน ์หมู่ที ่4 

- เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการศึกษาระบบ
นิเวศน ์

- ปรับปรุงพื นท่ีบริเวณปา่ไมย้าง
หมู่ที ่4 บ้านไสต้นวา 

-  - 100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- เขตพื นท่ี อบต.บ่อหินได้
มีสถานท่ีส าหรับศึกษา
ระบบนิเวศน์ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการก่อสร้างลาน
จอดรถบรเิวณหาด 
หัวหิน หมู่ที่ 6 

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วต าบลบ่อหิน  

- ก่อสร้างลาดจอดรถ ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร  
(ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน) 

-  - 200,000 
งบ อบต.,อบจ.

และ ททท. 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- มีสถานท่ีจอดรถส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการปรับปรุง
ทางเดินภายในถ  าเขา
เจ็ดยอด  

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ่อหิน  

- ปรับปรุงทางเดินเท้าบรเิวณถ  า
เขาเจ็ดยอด 
(ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน) 

-  200,000 
งบ อบต.,อบจ.

และ ททท. 

- ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ่อหินใน
อนาคต 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

10 โครงการก่อสร้าง
ห้องน  าบริเวณเขาเจ็ด
ยอด 

- เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ่อหิน  

- ก่อสร้างห้องน  า จ านวน 4 
ห้องบริเวณเขาเจ็ดยอด 
(ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน) 

-  - 80,000 
งบ อบต. 
และ อบจ. 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ่อหินใน
อนาคต 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องที่ยว) ท่ีมั่นคงและมีเสถียรภาพ  
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
            2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
ต าบลบ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมรีายได้
จากการส่งเสรมิแหล่งท่องเที่ยว
และเรียนรู้ความเข้าใจเรื่อง 
โฮมสเตย ์

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ
โฮมสเตย์ต าบลบ่อหิน 

300,000 
งบ พช.  

และ พอช. 

 300,000 
งบ พช.  

และ พอช. 

300,000 
งบ พช.  

และ พอช. 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมรีายได้จาก
การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและ
เรียนรูเ้รื่องโฮมสเตย ์

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณบ่อน  า  
(บ่อหิน) 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อ
น  าบ่อหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
ต าบลบ่อหินและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน  า 
(บ่อหิน)  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- บริเวณบ่อน  าบ่อหิน ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของต าบลบ่อหินได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13 โครงการก่อสร้าง 
ท่าเทยีบเรือบ้านพรจุูด 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล
บ่อหินและให้ชุมชนมีรายได้จาก
การการประมง และการ
ท่องเที่ยว 

- ก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณ
บ้านพรุจูด  
(ตามแบบ ท่ี อบต.ก าหนด) 

-  500,000 
งบ อบจ. 
และการ
ท่องเที่ยว 

- ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล
บ่อหินและท าให้ชุมชนมีรายได้
จากการประมงและการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การศึกษาให้แก่นักเรยีน
ด้อยโอกาส 

- เพื่อเพิ่มช่องทางและ
โอกาสทางการศึกษาให้กับ
เด็กนักเรยีนในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

- สนับสนุนเงินทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
ต าบลบ่อหิน จ านวน 50 คน 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เพิ่มช่องทางและโอกาส
ทางการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจนใน
เขตพื นท่ีต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการจดัหาอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื นที ่อบต.บ่อหิน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
เขตพื นท่ีมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

- จัดหาอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตพื นท่ี อบต.บ่อ
หิน จ านวน 5 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,700,000 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 2,700,000 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

2,700,000 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กนักเรียนต าบลบ่อหิน มี
สขุภาพอนามัยที่แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการจดัหาอาหาร
เสรมิ (นม) ให้แก่
โรงเรียนในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
เขตพื นท่ี มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

-จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนในเขตพื นท่ีต าบลบ่อ
หิน จ านวน 5 โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000,000 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 2,000,000 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

2,000,000 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กนักเรียนต าบลบ่อหิน มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการอุดหนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
 

- เพื่อให้เด็กในต าบลบ่อ
หินได้มโีอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

- สนับสนุนงบประมาณการจดั
งานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื นท่ีต าบลบ่อหิน 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กนักเรียนต าบลบ่อหิน มี
สุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 80 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน 
 

- เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนใน
ต าบล 

- สนับสนุนเงินทุนให้ศูนย์การ
เรียนรู้ในเขตพื นท่ี อบต.บ่อหิน 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนอบต.บ่อหิน มี
ช่องทางและโอกาสทางการ
ศึกษาเพิ่มขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6 โครงการสนับสนุนการ
สอนศาสนาอิสลามภาค
ฟัรดูอีนบ้านดุหุน 

- เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนศาสนาอิสลามให้แก่เด็ก
นักเรียน 

- สนับสนุนค่าจ้างให้แก่วิทยากร
สอนศาสนาอิสลามและจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ศาสนาอิสลาม 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และ
ศึกษาถึงหลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลามและสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตได ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่5 

- เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานทีส่ าหรับเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  2,500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานที่ส าหรับเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่6 

- เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานท่ีส าหรับเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 2,500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานท่ีส าหรับเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่2 

- เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานท่ีส าหรับเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  2,500,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
สถานท่ีส าหรับเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

กองช่าง 



 แบบ ผ.01 

- 81 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่9 

- เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มสีถานท่ีส าหรับเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
เรียน 

- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 1 หลัง  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 2,500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้เด็กก่อนวัยเรียนได้
มีสถานท่ีส าหรับเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
เรียน 

กองช่าง 

11 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ สื่อการเรยีนการ
สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื นท่ี 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้าน
การเรยีนการสอนให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- สนับสนุนอุปกรณ ์สื่อการ
เรียนการสอนที่จ าเป็นให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื นท่ี 
อบต.บ่อหิน 

3,000,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 

 3,000,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 

3,000,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- โรงเรียนในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหินมีอุปกรณ์การ
เรียนที่เพียงพอและ
ทันสมัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้
ผู้ที่ไมม่ีโอกาสศึกษาภาค
ปกติไดม้ีโอกาสศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ น 

- ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษาต าบลบ่อหินใหไ้ดร้ับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ น 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้
ศึกษาภาคปกตไิด้มโีอกาส
ศึกษาในระดับทีสู่งขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหินท่ีขาดแคลน 

- เพื่อให้อุปกรณ์การเรียน
การการสอนเพียงพอ 

- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
การสอนการสอนให้แก่โรงเรียน
ในเขตพื นท่ีจ านวน 5 โรงเรียน 

150,000 
งบ อบต. 

 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- โรงเรียนในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหิน มีอุปกรณ์
การสอนที่เพียงพอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 82 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการศึกษาทางไกล 
 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียน 

- สนับสนุนโทรทัศนเ์พื่อ
การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านพรุ
จูดเพื่อส่งเสริมการศึกษา 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- โรงเรียนในเขตพื นท่ีต าบล
บ่อหิน มีอุปกรณ์การเรยีนที่
เพียงพอและทันสมยั 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

15 โครงการสนับสนุนครูภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นสอนกีฬาไทย 
กีฬาพื นบ้าน 

- เพื่อสนับสนุนครูให้
เพียงพอต่อการสอนกีฬาไทย 
กีฬาพื นบ้าน 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดจ้างครูให้เพยีงพอต่อการ
สอนกีฬาไทย กีฬาพื นบ้าน 

60,000 
งบ อบต. 

 60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- โรงเรียนในเขตพื นท่ีต าบล
บ่อหิน มีจ านวนครูที่เพียงพอ
ในการสอน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

16 โครงการสนับสนุนเครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้งให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้มีเครื่องเล่นสนาม
อย่างเพียงพอในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- สนับสนุนเครื่องเล่นสนาม
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

2,000,000 
งบ อบต. 

 2,000,000 
งบ อบต. 

2,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้มีเครื่องเล่นสนาม
อย่างเพียงพอในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

17 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ่อหินเป็นแกน
น าในการจัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในต าบล 

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ่อ
หิน เพื่อไปด าเนินการตาม
โครงการ 

50,000 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

 50,000 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

50,000 
งบ อบต. 

งบ พมจ.ตรัง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- สามารถส่งเสริมให้สภาเด็ก
และเยาวชนต าบลบ่อหินเป็น
แกนน าในการจัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

18 โครงการจดัตั งศูนยเ์รียนรู้
ในชุมชน 

- เพื่อจัดตั งศูนย์เรยีนรู้ใน
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

- จัดตั งศูนย์เรยีนรู้ชุมชนต าบล
บ่อหิน จ านวน 1 ศูนย์ 

50,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้
ส าหรับใหเ้ด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้ศึกษา
เรียนรู้พื นท่ีต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 83 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างรั ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดุหุน หมู่ที ่3 

- เพื่อป้องกันอันตราย
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท าให้พัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

- ก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดุหุน 

-  - 200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- สามารถป้องกันอันตรายให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าให้
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรั วและ
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที ่4 

- เพื่อป้องกันอันตราย
ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท าให้พัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

- ก่อสร้างรั วและป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นไสต้นวา 

-  - 200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- สามารถป้องกันอันตรายให้แก่
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าให้
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

21 โครงการจดัซื อจัดหา
วัสดุงานบ้านงานครัว
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อจัดหาวัสดุงานบ้าน
งานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลบ่อหิน 

- จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น ไม้กวาด น  ายาล้างห้องน  า 
ก้อนดับกลิ่น ท่ีนอนเด็กเล็ก 
ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั ง 5 ศูนย์ 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวเพียงพอ 

- มีวัสดุงานบ้านงานครัวใช้
เพียงพอในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

22 โครงการแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
แสดงออกด้านวิชาการ 

- จัดการแข่งขันทักษะด้าน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเข้าร่วม
แข่งขันทุกศูนย ์

- นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้แสดงออกด้านวิชาการ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 

- 84 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุง
ห้องน  า อาคาร เครื่อง
เล่นสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องน  า อาคาร เครื่องเล่น
สนามของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.บ่อหิน 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน  า 
อาคาร เครื่องเล่นสนามของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 
ศูนย์ 

200,000 
งบ อบต. 

งบกรมส่งเสริมฯ 

 200,000 
งบ อบต. 

งบกรมส่งเสริมฯ 

200,000 
งบ อบต. 

งบกรมส่งเสริมฯ 

ห้องน  า อาคาร 
เครื่องเล่นสนาม
ทุกศุนย์ 

- สามารถปรับปรุง 
ซ่อมแซมห้องน  า อาคาร 
เครื่องเล่นสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
บ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

24 โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพือ่จัดการประชุม ชี แจง
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.บ่อหิน 

- จัดประชุม ชี แจงผู้ปกครอง
และคณะกรรมการศูนย์ ๆ ละ
2 ครั ง/ปีการศึกษา 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

จัดประชุม 
จ านวน 2 ครั ง 

- สามารถประชุม ชี แจง
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการศูนยไ์ด ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 

25 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูร้่วมกับชุมชน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

- ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
โรงเรียน บ้าน วดั มัสยดิ ตาม
โอกาสต่าง ๆ  

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

เด็กได้ร่วมท า
กิจกรรมในชุมชน 

- เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

26 โครงการฝึกอบรม
ภาษาเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- เพื่อฝึกอบรมภาษาให้แก่
เด็กและเยาวชนต าบลบ่อ
หิน 

- อบรมภาษาเพื่อใช้ในการ
สื่อสารรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

50,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 85 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

27 โครงการจดัท าสนามหญ้า 
ศพด.บ้านไสต้นวา 

- เพื่อจัดท าสนามหญ้าบรเิวณ
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสต้นวาให้มีความสวยงาม 

- จัดท าสนามหญ้า 
จ านวน 1 สนาม 

-  50,000 
งบ อบต. 

- 
 

สนามหญ้า 1 
สนาม 

- สนามหญ้าหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความสวยงาม 

กองช่าง 

28 โครงการต่อเติมกันสาดบริเวณ
หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวหินและพรุจูด 

- เพื่อต่อเติมกันสาดส าหรับบัง
แดดและฝนหนา้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหัวหินและพรุจดู 

- จัดท ากันสาด ขนาด   
เมตร ยาว 12.00  เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

30,000 
งบ อบต. 

 - - กันสาดส าหรับบัง
แดดและฝน 

- มีกันสาดส าหรับบังแดด
และฝนหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหัวหินและพรจุูด 

กองช่าง 

29 โครงการจดัท าอ่างล้างมือศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรู้จักล้างมือและมีอ่างลา้ง
มือท่ีถูกสุขลักษณะ 

- จัดท าอ่างล้างมือให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 
ศูนย์ 

-  80,000 
งบ อบต. 

- อ่างล้างมือมีครบ
ทั ง 5 ศูนย์ 

- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรูจ้ัก
ล้างมือและมีอ่างล้างมือท่ีถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

30 โครงการจดัท าที่พักรอรับเด็ก
ส าหรับผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อจัดท าท่ีพักส าหรับให้
ผู้ปกครองรอรับเด็กนักเรียน 

- จัดท าที่พักรอรับเด็ก
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

-  50.000 
งบ อบต. 

- ที่พักรอรับเด็ก
ครบทั ง 5 ศูนย์ 

- มีที่พักส าหรับให้ผู้ปกครอง
รอรับเด็กนักเรียน 

กองช่าง 

31 โครงการจดัท าป้ายบอกทาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยในการจราจร 

- จัดท าป้ายบอกทางไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 5 ศูนย์ 

50,000 
งบ อบต. 

 - 
 

- ป้ายบอกทางครบ
ทั ง 5 ศูนย์ 

- มีป้ายบอกเส้นทางจราจร กองช่าง 

 
 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทกุระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการเรยีนการสอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดหาเสาธงให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัวหิน 
พรุจูด ดุหุน 

20,000 
งบ อบต. 

 - - เสาธงครบทั ง 5 
ศูนย์ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ่อ
หิน ให้ได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 
ศูนย์ 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกศูนย ์

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.บ่อหิน ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็ต าบล 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน
ในต าบล 

- จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบลและปรับปรุงความเร็ว
อินเตอร์เน็ตรวมทั งจัดท า/ปรับปรุงเว็บ
ไซด์ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน
ในต าบล 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 3.00 x 
3.00 เมตร จ านวน 9 หลัง (ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด) 

500,000 
งบ อบต. 

 500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4, 8 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน
ในต าบล 

- ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมตดิตั ง
อุปกรณ ์จ านวน 2 แห่ง 

100,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1- หมู่ที ่9 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน
ในต าบล 

- ปรับปรุง/ขยายเขต/ซ่อมแซมระบบ
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านทั ง 9 
หมู่บ้าน 

150,000 
งบ อบต. 

 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการจดัท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมของ อบต.บ่อหิน 

- เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ
ต าบลให้ประชาชนและ
บุคคลทั่วไปไดร้ับรู ้

- จัดท าแผนพับแจกจ่ายให้ประชาชน
ในต าบลบ่อหินและบุคคลทั่วไป 

40,000 
งบ อบต. 

 40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- อบต.สามารถเผยแพร่
กิจกรรมโครงการให้
ประชาชนได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการติดตั งระบบเสียง
ไรส้ายประจ าที่ท าการ 
อบต.บ่อหิน 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

- ติดตั งระบบเสียงไรส้ายประจ าที่
ท าการ อบต.บ่อหิน จ านวน 1 ชุด 

1,500,000 
งบ อบต. 

 1,500,000 
งบ อบต. 

1,500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการซื อหรือการ
จ้างระดับอ าเภอ 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

- อุดหนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารการซื อหรือ
การจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายบ้านดหุุน หมู่ที่ 3 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

- ขยายเขตเสียงตามสายบ้าน 
ดุหุน ระยะทางประมาณ 300 
เมตร 

-  150,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสายบ้านพรุจดู หมู่ที่ 
2 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

- ขยายเขตเสียงตามสายบ้านพรุ
จูด ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

-  300,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการจดัตั งวิทยุชุมชน
ต าบลบ่อหิน 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

- จัดตั งวิทยุชุมชนต าบลบ่อหิน 
 

-  - 500,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 

- 89 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม  
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างที่ติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

- ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
จุดต่าง ๆ ในต าบลบ่อหิน จ านวน 
3 จุด 

30,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์ภายใน
ต าบลบ่อหิน 

- เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้กับ
ประชาชนในต าบล 

- ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
จุดต่าง ๆ ในต าบลบ่อหิน 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
 

- เพื่อส่งเสริมการประกอบ
ศาสนกิจของส านักสงฆ ์มัสยิด
ของประชาชน 

- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัด
กิจกรรมทางศาสนา ในเขตพื นท่ี 
อบต.บ่อหิน  

80,000 
งบ อบต. 

 80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนในต าบลมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาเพิ่มขึ น 

ส านกังานปลัด 
อบต. 

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มี
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัด
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีวัน
สาร์ทเดือนสิบ จ านวน 6 หมู่บ้าน 

60,000 
งบ อบต. 

 60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบัการ
อนุรักษ์และสืบทอดสืบไป 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการท าสุนัตหมู่ในเด็ก - เพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลามในเรื่องพิธีท าสุนัต 

- อุดหนุนงบประมาณในพิธีสุนัต
ในเขต อบต.บ่อหิน จ านวน 3 
หมู่บ้าน 

-  50,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- สามารถปฏิบัติตามหลัก
อิสลามในเรื่องพิธีท าสุนัต 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการก่อสร้างศาลาตั ง
ศพ หมู่ที ่9 

- เพื่อใช้เป็นสถานท่ีตั งศพตาม
ประเพณีของศาสนาอิสลาม 

- ก่อสร้างศาลาตั งศพ จ านวน 1
หลัง พร้อมบุกเบิกถนนทางเข้า
ศาลา 

-  - 150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ท าให้มีสถานท่ีตั งศพเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมมสัยิดหมู่ที ่3,8,9 

- เพื่อให้มีมัสยิดใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจของศาสนา
อิสลามมีความคงทนและ
แข็งแรง 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมมสัยิด 
จ านวน 3 หลัง 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- มีมัสยิดใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจของ
ศาสนาอิสลามมีความ
คงทนและแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ตามหลักศานา
อิสลาม (ละศลีอด) 

- เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ในการถือศีลอดให้กบัเยาวชน
ประชาชนและตระหนักถึง
ความส าคญัในการน าเอาหลัก
ศาสนาอิสลามมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการมสัยิดจ านวน 3 
หมู่บ้านเพื่อไปด าเนินการตาม
โครงการ 

80,000 
งบ อบต. 

 80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- เพิม่พูนความรู้ความเข้าใจใน
การถือศีลอดให้กับเยาวชน
ประชาชนและตระหนักถึง
ความส าคญัในการน าเอาหลัก
ศาสนาอิสลามมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์จริยธรรม หมู่ที ่9 

- เพื่อให้มีอาคารส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 650,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- มีอาคารส าหรับใช้ในการจัดกิ
จรรมเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการส่งเสริมการท า
ดีเพื่อพัฒนาสังคม 

- เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน 

- จัดวิทยากรมาสอนธรรมะทั ง
ศาสนาพุทธ และอสิลามให้กับ
เยาวชนในเขตต าบลบ่อหิน 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- เยาวชนในเขตต าบลบ่อหิน
ได้รับความรู้ในด้านธรรมะ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการจดังานวัน
ผู้สูงอาย ุ
 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เยาวชนไดเ้ห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
และส่งเสรมิความกตัญญูกตเวที 

- จัดโครงการวันผู้สูงอาย ุ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

200,000 
งบ อบต. 
กองทุน

หลักประกันฯ 

 200,000 
งบ อบต. 
กองทุน

หลักประกันฯ 

200,000 
งบ อบต. 
กองทุน

หลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชน เยาวชน ได้เห็น
คุณค่าของผูสู้งอายุและ
แสดงออกถึงความความกตญัญู
กตเวที 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการเชิดชูเกียรติ
หมู่บ้านรักษาศลีห้า 

- เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
โดยการน าหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

- ประกวดหมู่บ้านรักษาศลี
ห้า จ านวน 1 ครั ง 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

หมู่บ้านรักษาศลี
ห้าเข้าร่วม
ประกวด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

- สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลด
ปัญหาความขดัแย้ง สร้างความมั่นคง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

11 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มี
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดเกีย่วกับการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
ตลอดไป 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม (เรือ
พระ) 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ขนบธรรม เนียมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนได้
ร่วมกัน ใช้ภูมิปัญญา การ
สร้างสรรค ์จัดท าเรือพระตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนา  

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าเรือพระ 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- เด็กเยาวชนและประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณีลากพระให้ด ารงอยู่
คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และมีความรู้
ความเข้าใจในภูมิปญัญาของท้องถิ่น
ในการท าเรือพระและประวตัิของ
ประเพณีลากพระ  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชน 

- จัดอบรมอาสมัครอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 รุ่น 
เป้าหมาย 100 คน 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนในต าบลมีความ
ตระหนักในคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการอนุรักษ/์รักษาป่า
ชายเลนและป่าชุมชน 

- เพื่อรักษาป่าชายเลนและ
ป่าชุมชนในเขตพื นท่ี อบต.
บ่อหิน 

- จัดท าโครงการอนรุักษ์/รักษาปา่
ชายเลนและป่าชุมชน อบต.บ่อหิน 

100,000 
 งบ อบต. 

 100,000 
 งบ อบต. 

100,000 
 งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ป่าชุมชนและป่าชายเลนในเขต
พื นที ่อบต.บ่อหินมสีภาพที่
สมบูรณ ์

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการรณรงค์สรา้ง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชน 

- จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 3 
ครั ง เป้าหมาย 300 คน 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนมีความรักหวงแหนใน
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล 
 

- เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้กับประชาชน 

- จัดท าโครงการอนรุักษ์หญ้าทะเล
หมู่ที่ 9 

20,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนมีความรักหวงแหนใน
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื นท่ีสเีขียว 

- เพื่อส่งเสริมในการเพิ่ม
พื นที่สีเขียวในต าบลบ่อหิน 

- จัดโครงการเพิ่มพื นท่ีสีเขียว
ต าบลบ่อหิน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ส่งเสริมในการเพิ่มพื นท่ีสเีขียว
ในต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างศูนย์
อนุรักษ์ธรรมชาติทาง
ทะเล 

- เพื่อมีสถานท่ีส าหรับใช้
เป็นศูนย์กลางในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล 

- ก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติทาง
ทะเลขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.
บ่อหิน) 

-  - 200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- มีสถานท่ีส าหรับใช้เป็น
ศูนย์กลางในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

กองช่าง 

7 โครงการจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อมบริเวณ
สถานท่ีท่องเที่ยว 

- เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

- จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านกึ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสถานท่ีท่องเที่ยว 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ประชาชนมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งถูกวิธีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการจดัตั งศูนย์
เรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อมีสถานท่ีส าหรับใช้
เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดตั งศูนย์เรยีนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต าบลบ่อหิน 

-  30,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- มีสถานท่ีส าหรับใช้เป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรต ิ

- เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดินในช่วงฤดูฝน และ
ช่วยเก็บกักน  าในช่วงฤดูแล้ง 

- จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติต าบลบ่อหิน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- สามารถป้องกันการพังทะลาย
ของดินในช่วงฤดูฝน และช่วยเก็บ
กักน  าในช่วงฤดูแล้ง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ 

- เพื่อส่งเสริมในการเพิ่ม
พื นที่สีเขียวในต าบลบ่อหิน 

- จัดโครงการเพิ่มพื นท่ีสีเขียว
ต าบลบ่อหิน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ส่งเสริมในการเพิ่มพื นท่ีสี
เขียวในต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

11 โครงการปลูกต้นไม้และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทางถนนเฉลิมพระเกียรต ิ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองฝั่งถนนในเขต
พื นที ่อบต.บ่อหิน 

- จัดโครงการปลูกต้นไม้และ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สองข้างทาง
ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- สามารถปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณสองฝั่งถนนในเขต
พื นที่ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลบ่อหินเห็นประโยชน์
การใช้พลังงานทดแทน 

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
หมู่บ้านเพื่อจัดท าพลังงานทดแทน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลบ่อหินเห็นประโยชน์
การใช้พลังงานทดแทน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
สายควน-เกาะอ้ายกลิ ง 

- เพื่อรักษาป่าชุมชนในเขต
พื นที ่สายควน-เกาะอ้ายกลิ ง 

- จัดท าโครงการอนรุักษ์/รักษาปา่
ชุมชน  

50,000 
 งบ อบต. 

 50,000 
 งบ อบต. 

50,000 
 งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ป่าชุมชนในเขตพื นท่ีต าบล
บ่อหินมีสภาพท่ีสมบรูณ ์

ส านักงานปลัด 
อบต. 

14 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหาดหัวหิน 

- เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความสะอาด
บริเวณหาดหัวหิน 

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม
และความสะอาดบริเวณหาดหัว
หิน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความสะอาด
บริเวณหาดหัวหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 

- 96 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 

- เพื่อรักษาป่าชุมชนในเขตพื นท่ี
บ้านไร่ออก 

- จัดท าโครงการอนรุักษ์/
รักษาป่าชุมชน 

50,000 
 งบ อบต. 

 50,000 
 งบ อบต. 

50,000 
 งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ป่าชุมชนในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหินมีสภาพที่
สมบูรณ ์

ส านักงานปลัด 
อบต. 

16 โครงการส่งเสริมเตาเผา
ถ่านถัง 200 ลิตรแบบยืน
,นอน 

- เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชนเพื่อแกป้ัญหา
การขาดแคลนพลังงานในพื นท่ี
และเป็นต้นแบบพลังงาน
ทางเลือก 

- ประชาชนต าบลบ่อหิน 
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 
9 

20,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 
 

 20,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 
 

20,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 
 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลบ่อหิน
สามารถจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

17 โครงการใช้เตาซุปเปอรฮ์ั ง
โล่ในครัวเรือน 

- เพื่อลดการใช้แก็ส LPG ใน
ครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน 

- สนับสนุน/ส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลบ่อหิน
ใช้เตาซุปเปอรฮ์ั งโลค่รบ
ทุกครัวเรือน 

100,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 100,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

100,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลบ่อหิน
สามารถจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

18 โครงการส่งเสริมตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์กับ
กลุ่มอาชีพ 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพอาหาร
ทะเลและอาหารตากแห้งและ
ความสะอาด อาหารปลอดภัย 

- ประชาชนต าบลบ่อหิน 
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 
และหมู่ที่ 9 

100,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 100,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

100,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลบ่อหิน
สามารถจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 



 แบบ ผ.01 

- 97 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริม
การใช้เตาฟืนนา
ชุมเห็ด 

- เพื่อลดการใช้แก๊ส LPG ใน
ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายดา้น
พลังงานและประหยัดฟืนและ
เชื อเพลิง 

- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื นท่ี
ต าบลบ่อหินและประชาชน
ในต าบลบ่อหินในเตาฟืนนา
ชุมเห็ด 

40,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 40,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

40,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

อัตราการลดลง
ของการใช้
พลังงาน 

- สามารถลดการใช้พลังงานสิ นเปลือง
และสรา้งความมั่นคงดา้นพลังงานใน
ต าบลบ่อหินและลดการพึ่งพาและ
น าเข้าพลังงานจากภายนอก 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

20 โครงการส่งเสริม
การท าบ่อหมักแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว ์

- เพื่อสร้างพลังงานทดแทน 
พลังงานทางเลือกชุมชนและลด
การใช้แก็ส LPG ในครัวเรือน 

- ก่อสร้างบ่อหมักแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์ภายใน
ต าบลบ่อหิน 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

จ านวนบ่อหมัก
แก๊สชีวภาพ 

- สามารถน าวัตถุดิบที่เหลือใช้กลับมา
ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและสร้าง
พลังงานทางเลือกให้แก่ชุมชนต าบล
บ่อหิน 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

21 โครงการครอบครัว
สุขใจลดใช้พลังงาน 

- เพื่อลดค่าครองชีพในครัวเรือน
และสร้างความรู้เรื่องการ
ประหยดัพลังงาน 

- ลดอัตราการใช้พลังงาน
ภายในต าบลบ่อหินและลด
ค่าครองชีพภายในครัวเรือน 

40,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 40,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

40,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

อัตราการลดลง
ของการใช้
พลังงาน 

- สามารถลดการใช้พลังงานสิ นเปลือง
และสรา้งความมั่นคงดา้นพลังงานใน
ต าบลบ่อหินและลดการพึ่งพาและ
น าเข้าพลังงานจากภายนอก 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

22 โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการอนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทางเลือก 

- เพื่อสร้างจิตส านึกด้านการ
ประหยดัพลังงานและสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทางเลือก 

- อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
เยาวชน ผู้น าศาสนา ผู้น า
ชุมชน ครู-อาจารย์และ
นักเรียนในต าบลบ่อหิน 

20,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 20,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

20,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

อัตราการลดลง
ของการใช้
พลังงาน 

- ชาวบ้านในชุมชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 
 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 



 แบบ ผ.01 

- 98 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
            4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

23 โครงการหนูน้อยรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
เยาวชนในชุมชนและปลูกฝัง
ความรู้ด้านพลังงานให้เยาวชน
ในชุมชน 

- จัดโครงการอบรมให้แก่กลุม่
เยาวชน นักเรียนในพื นท่ีต าบล
บ่อหิน 

7,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 7,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

7,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

- เยาวชนในต าบลบ่อหินมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงาน เกิดความตระหนัก
ด้านพลังงาน 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

24 โครงการปลูกป่าชายเลน
พื นที่สาธารณะต าบลบ่อ
หิน 

- เพื่อเพ่ิมพื นท่ีสีเขียวให้กับ
ชุมชนต าบลบ่อหิน เป็นแนว
ป้องกันคลื่นลมให้กับชุมชน
และเป็นสถานท่ีอนุบาลสัตว์
น  าในธรรมชาต ิ

- จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
บริเวณพื นท่ีป่าชายเลนและ
พื นทีป่่าสาธารณะในต าบลบ่อ
หิน 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

พื นที่สีเขียวเพิ่ม
มากขึ น 

- สามารถเพิม่พื นท่ีสีเขียวใน
ต าบลบ่อหิน มีแนวกันคลื่น
ลมเพิ่มมากขึ น 
 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

25 โครงการส่งเสริมชายทะเล
ปลอดขยะ 

- เพื่อปลูกจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
และพื นที่ชายทะเลที่สะอาด 

- จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณ
ชายหาดคลองสน หมู่ที่ 2 และ
ชายหาดหัวหิน หมู่ที่ 6 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 ชายหาดปลอด
ขยะ 

- ชายหาดคลองสนและ
ชายหาดหัวหินปราศจากขยะ 
 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

26 โครงการอบรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านพลังงาน
และการประหยัดพลังงาน
กับ อสม. ประจ าชุมชน 

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กับ อสม. ในเรื่องการประหยดั
พลังงานและสามารถถ่ายทอด
ความรูสู้่ประชาชน 

- จัดอบรมอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) ต าบลบ่อ
หิน 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

- อสม. ไดร้ับความรู้ด้าน
พลังงานเพิ่มมากขึ นและ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไป
ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านได ้

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 



 แบบ ผ.01 

- 99 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบ าบัดและก าจัดขยะมลูฝอย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาที่ทิ งขยะ - เพื่อจัดให้มีสถานที่ก าจดั
ขยะของต าบล 

- จัดหาสถานท่ีส าหรับก าจัดขยะ
ในเขตต าบลบ่อหิน จ านวน 1 แห่ง 

-  800,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ท าให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะของต าบลที่ถูกวิธีและ
สามารถป้องกันการเกิด
โรคได ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการจดัซื อรถเก็บ
ขยะ 
 

- เพื่อก าจัดขยะมลูฝอยใน
เขตพื นท่ีต าบลบ่อหิน 

- จัดซื อรถเก็บขยะแบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน 
 

-  - 1,250,000 
งบ อบต. และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- สามารถก าจดัขยะใน
ต าบลบ่อหินได้อย่างท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการจดัซื อถังขยะ 
 

- เพื่อให้มีถังขยะเพียงพอ
ในการรองรับขยะในเขต
ต าบลบ่อหิน 

- จัดซื อถังขยะเพื่อรองรับขยะมูล
ฝอยในเขตต าบลบ่อหิน จ านวน 
100 ใบ 

25,000 
งบ อบต. 

 25,000 
งบ อบต. 

25,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ท าให้มีถังขยะเพียงพอ
ในการรองรับขยะในเขต
พื นที่ต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการก าจดัขยะโดย
ชุมชนและชุมชนมีส่วน
ร่วม 

- เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดย
การจัดแยกขยะครัวเรือน 

- สนับสนุนงบประมาณในการให้
ความรู้และสร้างจิตส านึกในการ
คัดแยะขยะครัวเรือน 

100,000 
งบ อบต. 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

 100,000 
งบ อบต. 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

100,000 
งบ อบต. 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การก าจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะไรม้ลพิษ 

- เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะไรม้ลพิษในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

- จัดหาสถานท่ีส าหรับก าจัดขยะ
ไร้มลพิษในเขตต าบลบ่อหิน 
จ านวน 1 แห่ง 

-  3,000,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ท าให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 100 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบ าบัดและก าจัดขยะมลูฝอย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6. โครงการประกวด
หมู่บ้านสะอาด 

- เพื่อให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีส่วนร่วมในการ
ก าจัดขยะ 

- ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประกวด
หมู่บ้านสะอาด 

10,000  
งบ อบต. 

กองทุนสุขภาพ 

 10,000  
งบ อบต. 

กองทุนสุขภาพ 

10,000  
งบ อบต. 

กองทุนสุขภาพ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- หมู่บ้านมีความสะอาด 
ปลอดจากขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
7 โครงการรณรงค์การคดั

แยกขยะในชุมชน 
- เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- จัดโครงการรณรงค์การสร้าง
จิตส านึกการคัดแยกขยะให้แก่
ครัวเรือน โรงเรียนในพื นที่ต าบล
บ่อหิน 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

 10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

10,000 
งบ อบต. , 

งบ สพจ.ตรัง 

จ านวนขยะลดลง - บริเวณพื นท่ีสาธารณะ 
โรงเรียนภายในต าบลบ่อ
หินมีความสะอาด 
ปราศจากขยะ 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

8. โครงการซ่อมแซม
เตาเผาขยะไรม้ลพิษ 

- เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะไรม้ลพิษในเขตพื นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

- จัดหาสถานท่ีส าหรับก าจัดขยะ
ไร้มลพิษในเขตต าบลบ่อหิน 
จ านวน 1 แห่ง 

-  100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับบริการ 

- ท าให้มีสถานท่ีก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 



 แบบ ผ.01 

- 101 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

- เพื่อให้ประชาชนท่ีมีอายุ
เกิน 60 ปีขึ นไป ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
เกิน 60 ปีขึ นไป จนได้รับการ
สงเคราะห์เบี ยยังชีพตาม
หลักเกณฑ ์

6,000,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

 6,000,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

6,000,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี
ขึ นไปไดร้ับการเลี ยงดูท า
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง 

- เพื่อจัดสวัสดิการให้กับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่งในต าบลบ่อหิน 

- สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่
พึ่ง จ านวน 18 ครอบครัวๆ ละ 
2,000 บาทต่อปี 

36,000 
งบ อบต. 

 36,000 
งบ อบต. 

36,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ครอบครัวผู้มรีายได้น้อย
และไร้ที่พึ่งในต าบลบ่อหิน
ได้รับสวัสดิการอยา่งทั่วถึง
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพคนพิการ 
 

- เพื่อดูแลให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

- จ่ายเบี ยยังชีพคนพิการต าบลบ่อ
หินตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนด 

800,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

 800,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

800,000 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- คนพิการได้รบัการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

- เพื่อดูแลให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 

- จ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต าบล
บ่อหินคนละ 500 บาทต่อคนต่อ
เดือน 

108,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสรมิฯ 

 108,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสรมิฯ 

108,000 
งบ อบต. 

กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจร้อย
ละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ผู้ป่วยเอดสไ์ดร้ับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสมและมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมครอบครัว
ผาสุข 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ได้ตระหนักถึงคณุค่าของ
สถาบันครอบครัว 

- จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ครอบครัวผาสุข เป้าหมาย 100 
ครอบครัว 

30,000 
งบ อบต.,  

กองทุนหลักประกันฯ 

 30,000 
งบ อบต.,  

กองทุนหลักประกันฯ 

30,000 
งบ อบต.,  

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลได้
ตระหนักถึงคณุค่าของ
สถาบันครอบครัว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยั 
 

- เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่
ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัต ิ

- สงเคราะห์ประชาชนในเขต
ต าบลบ่อหิน ที่ได้รับความ
เดือดร้อน จ านวน 9 หมู่บ้าน 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนท่ีประสบ
ปัญญาเดือดร้อนในเขต
ต าบลบ่อหินไดร้ับความ
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการสนับสนุน
ชมรมผูสู้งอาย ุ

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 

- สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมของชมรมผูสู้งอาย ุอบต.
บ่อหิน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
สงเคราะห์ราษฎร
ประจ าหมู่บ้าน 

- เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจ า
หมู่บ้าน 

- สนับสนุนเงินทุน/วสัดุอุปกรณ์
ให้กับศูนย์สงเคราะหร์าษฎร
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

90,000 
งบ อบต. 

 90,000 
งบ อบต. 

90,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- การด าเนินงานของศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจ า
หมู่บ้านเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติ 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
รักความผูกพันในสถาบัน
ครอบครัว 

- จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกับอ าเภอสิเกา 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพงึพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนมีความรัก
ความผูกพันในสถาบัน
ครอบครัว 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด อ าเภอสเิกา-
อ าเภอวังวิเศษ  

- เพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคี
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอสิเกาและอ าเภอวังวิเศษ 

- ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
อ าเภอสิเกา-อ าเภอวังวิเศษ 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้เกิดความรัก สามัคคี
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ประชาชนท่ัวไปใน
เขตอ าเภอสิเกาและอ าเภอวังวิเศษ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

11 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.บ่อ
หินคัพ 

- เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใน
ต าบลได้มคีวามรัก สามัคคี และมี
สุขภาพร่างกายทีส่มบรูณ ์แข็งแรง 

- จัดโครงการการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.บ่อหินคัพ  

300,000 
งบ อบต. 

 300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีความรัก
สามัคคีและมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการสนบัสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 - หมู่ที่ 9 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้มี
อุปกรณ์กีฬาส าหรับใช้ในการออก
ก าลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน 

70,000 
งบ อบต. 

 70,000 
งบ อบต. 

70,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลได้มีอุปกรณ์
กีฬาส าหรับใช้ในการออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.บ่อหิน 

- เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลได้มีความรัก สามัคคี และ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

- จัดโครงการแข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อหิน  

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลได้มคีวามรัก สามัคคี และมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

14 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

- ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน โดยถมดินลูกรังบดอัด
แน่น จ านวน 9 หมู่บ้าน 

-  200,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 
2  ไดม้ีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬามวย หมู่ที ่8,9 

- เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงกฎ 
กติกามารยาทของกีฬามวย 

- ก่อสร้างสนามกีฬามวย ขนาด 
5.70 x 5.70 (ตามแบบ กกท.) 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนได้เรียนรู้ถึงกฎ กติกา 
มารยาท ของกีฬามวย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรั วรอบ
ลานกีฬา หมู่ที่ 9 

- เพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

- ก่อสร้างรั วรอบลานกีฬา  
หมู่ที่ 9 

-  - 200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- สง่เสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองช่าง 

17 โครงการจดัตั งศูนย์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-
หมู่ที ่9 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดตั งศูนย์กีฬาประจ า จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4  

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

- ก่อสร้างสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

กองช่าง 

19 โครงการจดัซื อเครื่อง
ออกก าลังกายสนาม  

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ 

- สนับสนุนเครื่องออกก าลังกาย
สนาม 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในหมู่บ้านไดม้ีการ
ออกก าลังกาย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนรู้จักการออกก าลัง
กาย ห่างไกลยาเสพติด 

- จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ่อหิน 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
การออกก าลังกาย 
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

21 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายในชุมชน (แอโร
บิค) หมู่ที่ 1-9 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

- ส่งเสริมการออกก าลังกายใน
ชุมชน (แอโรบิค) 

80,000 
งบ อบต. 

 80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในหมู่บ้านได้
การออกก าลังกาย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

22 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมลานกีฬา คสล. 
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมลานกีฬา 
คสล. (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในหมู่บ้านได้
การออกก าลังกาย 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมสนามกีฬา
ภายในต าบลบ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านไดม้ีการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนามกีฬา 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจร้อยละ 
70 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ประชาชนในหมู่บ้านได้
การออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคเอดส ์ 

- เพื่อรณรงค์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในพื นที่
ต าบลบ่อหิน 

- จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ในพื นที่ต าบลบ่อ
หิน 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- การด าเนินการป้องกัน
และรณรงคผ์ู้ป่วยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการควบคมุโรคไร้
เชื อ 
 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่
ดีให้กับประชาชนในต าบล 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในเขตต าบลบ่อหิน ในการควบคุม
ป้องกันโรคไรเ้ชื อ 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมพาหะน าโรค 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่
ดีให้กับประชาชนต าบลบ่อหิน 

- จัดอบรมการป้องกันและควบคุม
พาหะน าโรคของต าบลบ่อหิน 
เป้าหมาย 400 ครัวเรือน 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการอบรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

- เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ให้กับประชาชนต าบลบ่อหิน 

- จัดอบรมการป้องกัน
ไข้เลือดออกต าบลบ่อหิน 
เป้าหมาย 400 ครัวเรือน 

30,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 30,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

30,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูก 

- เพื่อส่งเสริมประชาชนใน
ต าบลบ่อหินไดต้รวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการควบคุมป้องกันมะเร็งปาก
มดลูก เป้าหมาย 200 ครัวเรือน 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการสุขภาพพึง
ประสงค์ในผู้สูงอาย ุ

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอาย ุอบต.บ่อ
หิน 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุใน
การเสริมสร้างสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์เป้าหมาย 400 ครัวเรือน 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ผู้สูงอายุในต าบลมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

- เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบล 
บ่อหิน 

- สนับสนุนงบประมาณใหศู้นย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล
บ่อหิน 

20,000 
งบ อบต.และ 

ศพค. 

 20,000 
งบ อบต.และ 

ศพค. 

20,000 
งบ อบต.และ 

ศพค. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและสามารถ
ป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
เด็กและเยาวชนได ้

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้าน 
(อผส.)  

- เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

-จัดท าโครงการอาสาสมัครผูดู้แล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.)  

30,000 
งบ อบต. 
พมจ.ตรัง 

 30,000 
งบ อบต. 
พมจ.ตรัง 

30,000 
งบ อบต. 
พมจ.ตรัง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้ผู้สูงอายุในต าบล
บ่อหินได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับประชาชน 
อบต.บ่อหิน 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการส่งเสริมสุขภาพอนามยัแม่
และเด็กเป้าหมาย 100 ครัวเรือน 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

20,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

10 โครงการส่งเสริม
โภชนาการเด็ก 
 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับเด็กใน
ต าบลบ่อหิน 

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องเกี่ยวกับโภชนาการของเด็ก
เป้าหมาย 50 ครัวเรือน 

15,000 
งบ อบต. 

 15,000 
งบ อบต. 

15,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับเด็กใน
ต าบลบ่อหิน 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย เป้าหมาย 50 ครัวเรือน 

15,000 
งบ อบต. 

 15,000 
งบ อบต. 

15,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กในต าบลบ่อหินมี
สุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เพื่อป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดต าบลบ่อหิน 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป้าหมาย 200 ครัวเรือน 

30,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 30,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

30,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้การป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดของต าบล
บ่อหินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

13 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
อบต.บ่อหิน 
 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับประชาชน
ในต าบล 

- สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
ระดับท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด 

150,000 
งบ อบต. 

 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

14 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาสา
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ต าบลบ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับประชาชน
ในต าบลบ่อหิน 

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่อาสา
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

90,000 
งบ อบต. 

 

 90,000 
งบ อบต. 

 

90,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 109 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการป้องกันและ
แก้ไขเอดส ์
 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดีให้กับประชาชน
ในต าบล 

- อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสเิกา (ศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาเอดส์อ าเภอสเิกา) 

40,000 
งบ อบต. 

 40,000 
งบ อบต. 

40,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรงปราศจากเชื อเอดส ์

ส านักงานปลัด 
อบต. 

16 โครงการปฏิบัติน  ามัน
ทอดซ  า ลด ปลอดโรค 

- เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอันตรายของ
น  ามันทอดซ  า 

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้
ประกอบอาหาร กลุ่มแมค่้า และ 
อสม. 

2,000 
งบ อบต. 

งบ สพจ.ตรัง 

 2,000 
งบ อบต. 

งบ สพจ.ตรัง 

2,000 
งบ อบต. 

งบ สพจ.ตรัง 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนมีความปลอดภัย
จากโรคที่เกดิจากน  ามันทอด
ซ  า 

- ส านักงานปลัด 
อบต.บ่อหิน 
- สพจ.ตรัง 

17 โครงการอบรมป้องกัน
โรคมือเท้าปากในเด็ก 

- เพื่อป้องกันโรคมือเท้า
ปากในเด็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ่อ
หิน 

- จัดอบรมการป้องกันโรคมือเท้า
ปากในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบ่อหิน 

5,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

 5,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

5,000 
งบ อบต.และ 

กองทุนหลักประกันฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เด็กนักเรียนสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ่อหินมี
สุขภาพอนามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 



 แบบ ผ.01 

- 110 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมด้าน
ความมั่นคง 

- เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน 

- จัดอบรมด้านความมั่นคง 
เป้าหมาย 50 คน 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมป้อมยามและ
บริเวณพื นท่ีรอบป้อม
ยาม หมู่ที ่6 

- เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชน ในเขตพื นท่ี หมู่ที ่6 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมป้อมยาม
และพื นที่รอบป้อมยามโดยถม
ดินลูกรังเทคอนกรีต พร้อมเรียง
หินใหญ ่

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 6 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการก่อสร้างป้อม
ยาม หมู่ที ่5 

- เพื่อให้มีสถานท่ีดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชนในเขตพื นท่ีหมู่ที ่5 

- ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที ่5 
บ้านไร่ออก จ านวน 1 หลัง 

-  150,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. 

- เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน 

- สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
อปพร.  อบต.บ่อหิน 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการติดตั งกล้อง 
CCTV 

- เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน 

- ติดตั งกล้อง CCTV ในบริเวณ
จุดเสีย่งของต าบลบ่อหิน 

1,000,000 
งบกรม
ส่งสรมิฯ 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 111 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
         5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน การรณรงค์
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

- เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต ์

- จัดโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการรณรงค์ป้องกัน
การลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

20,000 
งบ อบต. 

 20,000 
งบ อบต. 

20,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการก่อสร้างป้อมยาม 
หมู่ที ่9 

- เพื่อมีสถานท่ีดูแลความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชนในเขตพื นท่ีหมู่ที ่9 

- ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที ่9 
บ้านปากคลอง จ านวน 1 หลัง 

-  - 150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการก่อสร้างป้อมยาม 
หมู่ที ่3 

- เพื่อมีสถานท่ีดูแลความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินให้แก่
ประชาชนในเขตพื นที่หมู่ท่ี 3 

- ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ที ่3 
บ้านดุหุน จ านวน 1 หลัง 

-  - 150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 3 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
          6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการ อบต. สัญจร
พบประชาชน 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาและ
จัดเก็บภาษเีป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดโครงการ อบต.สัญจร พบ
ประชาชนจ านวน 9 หมู่บ้าน 

45,000 
งบ อบต. 

 45,000 
งบ อบต. 

45,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาต าบลและ
การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการส่งเสริมการจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้
มีส่วนร่วมในการคิด การ
ตัดสินใจ โดยผ่านเวที
ประชาคม 

- จัดเวทีประชาคมต าบล/หมูบ่้าน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้าน
ต่างๆ 

50,000 
งบ อบต. 

 50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ โดยผ่านเวที
ประชาคม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนต าบลบ่อ
หิน 

- เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในต าบลบ่อหิน 

- อุดหนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อหิน 
เพื่อไปด าเนินการตามภารกิจ
หน้าท่ี 

60,000 
งบ อบต. 

 60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
ในการ่วมกันแก้ไขปัญหา 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
บ่อหิน 

- เพื่อส่งเสริมการออมของ
ประชาชนในต าบลบ่อหินโดย
รัฐสนับสนุน 1 ส่วน ท้องถิ่น 
1 ส่วนและประชาชน 1 ส่วน 

- สมทบงบประมาณให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลบ่อหิน เพื่อ
ไปด าเนินการตามภารกิจของ
กองทุน 

150,000 
งบ อบต. 

 150,000 
งบ อบต. 

150,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนมีการออมโดย
รัฐบาล 1 ส่วน ท้องถิ่น 1 
ส่วนและประชาชน 1 ส่วน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 แบบ ผ.01 

- 113 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
          6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงบรเิวณ
รอบอาคารอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน 

- เพื่อให้ประชาชนในต าบลบ่อ
หินทุกหมู่บ้านมสีถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

- ปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร
อเนกประสงค์ โดยถมดินลูกรัง 
เทคอนกรีตพร้อมเรียงหินใหญ ่

200,000 
งบ อบต. 

 200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนในต าบลบ่อหิน
มีสถานท่ีส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที ่3 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่3 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
บ้านดุหุน ขนาด 6.00 x 12.00 
เมตร (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

-  200,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที ่3 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่1 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่1 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

- ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  300,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที ่1 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่2 

- เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที ่2 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน 

- ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบต.
ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 2 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
          6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านไร่
ออก หมู่ที่ 5 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่5 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

- ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบ อบต 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 5 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

10 โครงการต่อเติม/
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่8 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

- ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 6.00 
เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 8 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

11 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที ่7 

- เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่7 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

- ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 6.00 
เมตร  
(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) 

-  - 300,000 
งบ อบต. 

 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ประชาชนหมู่ที่ 7 มี
สถานท่ีส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชนและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆของหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
          6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

- เพื่อส่งเสริมระบบ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชน 

- จัดโครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร. จ านวน 3 รุ่น เป้าหมาย 
15 คน 

60,000 
งบ อบต. 

 60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการอบรม 

- ท าให้ระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการฝึกอบรม
กฎหมายและระเบยีบ
วินัยจราจร จัดท า
ใบอนุญาตขับข่ี 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลได้รับความรู้ใน
ด้านกฎหมายและระเบียบ
วินัยจราจร 

- จัดฝึกอบรมกฎหมายและ
ระเบียบวินยัจราจรให้กับ
ประชาชน จ านวน 1 รุ่น 
เป้าหมาย 40 คน 

35,000 
งบ อบต. 

 35,000 
งบ อบต. 

35,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการอบรม 

- ประชาชนในต าบลได้รับ
ความรู้ในด้านกฎหมาย
และระเบียบวินัยจราจร 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการจดัซื อ
รถดับเพลิง 
รถบรรทุกน  า 

- เพื่อส่งเสริมระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชน 

- จัดซื อรถบรรทุกน  า/รถดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 

-  - 2,500,00 
งบ อบต.และ 
กรมส่งเสรมิฯ 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- การช่วยเหลือประชาชน
ในต าบลบ่อหินได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกดิเหตุ และหลัง
เกิดเหตุภัยพิบัต ิ

- เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในต าบลบ่อหิน
ที่ประสบสาธารณภัย 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน
ที่ประสบสาธารณภัย 

10,000 
งบ อบต. 

 10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- การช่วยเหลือประชาชน
ในต าบลบ่อหินได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
          6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างที่ท า
การ อบต. 
 

- เพื่อให้มีสถานท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ก่อสร้างที่ท าการ อบต. จ านวน 
1 หลัง พร้อมเสาธง และรั ว 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

5,000,000 
งบ อบต. 

 - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ประชาชนท่ีมารับบริการ
ได้รับความพึงพอใจในการ
มารับบริการ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

2 โครงการจดัหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน 

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- จัดซื อครุภณัฑส์ านักงาน 
 

1,000,000 
งบ อบต. 

 1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
และมีคณุภาพยิ่งขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

- จัดฝึกอบรมในการจัดท าแผนท่ี
ภาษีพร้อมจัดซื ออุปกรณ ์

100,000 
งบ อบต 

 100,000 
งบ อบต 

100,000 
งบ อบต 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

4 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลบ่อหิน 

- เพื่อน าข้อมูลจากแผนชุมชน
มาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- จัดให้มีการประชุมประชาคม
ต าบลบ่อหิน เพื่อจดัท าแผน
ชุมชน 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้มีข้อมูลส าหรับใช้
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

5 โครงการรังวัดส ารวจ
แนวเขตที่สาธารณะ 

- เพื่อรักษาและป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะที่ประชาชนใช้
ร่วมกัน 

- รังวัดที่สาธารณะต าบลบ่อหิน 100,000 
งบ อบต. 

พอช. 

 100,000 
งบ อบต. 

พอช. 

100,000 
งบ อบต. 

พอช. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- สามารถรักษาและ
ป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะที่ประชาชนใช้
ร่วมกัน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
          6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณที่ท าการ 
อบต. 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบที่ท าการ อบต. ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อหิน 

100,000 
งบ อบต. 

 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ต าบล 
บ่อหิน 

- เพื่อมีสถานท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ ของต าบล 

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์
ขนาด 20.00 x 23.00 เมตร 
(ตามแบบแปลนที ่อบต.ก าหนด) 

3,000,000 
งบ อบต. 

 - - ความพงึพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- มีสถานท่ีในการส าหรับ
กิจกรรมของต าบล 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

8 โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อปท. 

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลในเขต อบต.
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ด าเนินการจดัเก็บข้อมูลพื นฐาน
ในการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- มีข้อมูลที่สามารถใช้ใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

9 โครงการจดัท าป้าย
หมู่บ้าน  

- เพื่อบอกเส้นทางการเดินทาง
และส่งเสรมิการท่องเที่ยวพื นท่ี
ต าบลบ่อหิน 

- จัดท าป้ายหมู่บ้านบ้านดุหุน 
บ้านใหม่ จ านวน 9 หม่บ้าน 

-  100,000 
งบ อบต. 

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- สามารถบอกถึงเส้นทาง
การเดินทางและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวพื นท่ีต าบลบ่อหิน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

10 โครงการปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารและ
การจัดซื อจดัจ้างของ 
อบต.ระดับอ าเภอ 

- เพื่อมีสถานท่ีกลางส าหรับใช้
ในการจัดซื อจัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ 

30,000 
งบ อบต. 

 30,000 
งบ อบต. 

30,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ท าให้มีสถานท่ีกลาง
ส าหรับใช้ในการจดัซื อจัด
จ้างระดับอ าเภอ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
          6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2559  

(บาท) 
 
 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ/ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบต.
บ่อหิน 

400,000 
งบ อบต. 

 400,000 
งบ อบต. 

400,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บุคลากรของ อบต. มี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

12 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.
บ่อหิน 

- เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ่อหิน
ให้สามารถใช้งานได้ มี
สภาพด ี

- ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่อยู่
ในความรับผดิชอบของ อบต.บ่อ
หิน 

300,000 
งบ อบต. 

 300,000 
งบ อบต. 

300,000 
งบ อบต. 

ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับบริการ 

- อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.บ่อ
หินให้สามารถใช้งานได้ มี
สภาพด ี

กองช่าง 

 



แบบ ผ.03

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

    1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน 34 17,450,000 56 86,140,000 60 101,750,000 150 205,340,000

         ทางเท้า ท่อระบายน้้า ท่าเทียบเรือ ผนังกั้นตล่ิง

    1.2 การพัฒนาระบบจราจร 9 330,000 10 350,000 9 330,000 28 1,010,000

    1.3 การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้้าสะอาดเพือ่อุปโภค 22 5,120,000 32 16,445,000 32 20,600,000 86 42,165,000

         บริโภค

    1.4 การพัฒนาระบบโทรคมนาคม 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 6 4,500,000

    1.5 การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 5 8,800,000 5 8,800,000 5 8,800,000 15 26,400,000

รวม 72 33,200,000 105 113,235,000 108 132,980,000 285 279,415,000

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ และกำรท่องเทีย่ว

    2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 22 2,120,000 22 2,150,000 25 3,610,000 69 7,880,000

    2.2 การปรับปรุงและพัฒนาสถานทีท่่องเทีย่ว 2 400,000 7 24,100,000 8 21,980,000 17 46,480,000

รวม 24 2,520,000 29 26,250,000 33 25,590,000 86 54,360,000

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)

ยุทธศำสตร์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี
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แบบ ผ.03

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำ

   และศิลปวัฒนธรรม

    3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชน 24 10,970,000 24 15,950,000 23 16,170,000 71 43,090,000

         ทุกระดับ

    3.2 การเพิม่ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 9 2,530,000 9 2,850,000 8 2,900,000 26 8,280,000

    3.3 การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ 9 720,000 10 770,000 11 1,520,000 30 3,010,000

         ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกระดับ  

รวม 42 14,220,000 43 19,570,000 42 20,590,000 127 54,380,000

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสิ่งแวดล้อม 

   และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

    4.1 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักใน 24 827,000 24 837,000 24 1,007,000 72 2,671,000

         การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    4.2 การบ้าบัดและก้าจัดขยะมูลฝอย 4 145,000 7 3,325,000 6 1,495,000 17 4,965,000

รวม 28 972,000 31 4,162,000 30 2,502,000 89 7,636,000

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)

ยุทธศำสตร์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี
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แบบ ผ.03

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นคุณภำพชวีิตและสังคม

    5.1 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 18 8,154,000 19 8,354,000 22 9,254,000 59 25,762,000

    5.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 17 547,000 17 547,000 17 547,000 51 1,641,000

    5.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 1,060,000 5 310,000 5 360,000 14 1,730,000

         ของประชาชน

รวม 39 9,761,000 41 9,211,000 44 10,161,000 124 29,133,000

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืง กำรบริหำร

    6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 460,000 7 1,005,000 9 1,705,000 21 3,170,000

    6.2 การส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 140,000 3 105,000 4 2,605,000 10 2,850,000

    6.3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 11 10,900,000 10 2,190,000 9 2,090,000 30 15,180,000

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวม 19 11,500,000 20 3,300,000 22 6,400,000 61 21,200,000

รวมทัง้สิ้น 224 72,173,000 269 175,728,000 281 198,863,000 774 446,764,000

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559-2561)

ยุทธศำสตร์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

-122-



- 123 - 
 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือ
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 

1. นายอิสมาแอน บุญญา สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน ประธานกรรมการ 
2. นายอุดม ด าทั่ว สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน กรรมการ 
3. นางเอ้ืองค า ครชาตรี สมาชิกสภา อบต.บ่อหิน กรรมการ 
4. นายพรพิสิทธิ์ เกษมพิสิทธิ์ ผู้แทนประชาคมต าบลบ่อหิน กรรมการ 
5. นายสมควร มั่นซิ้ว ผู้แทนประชาคมต าบลบ่อหิน กรรมการ 
6. นางยุวดี ชูเกิด รองปลัด อบต.บ่อหิน กรรมการ 
7. นายทศพล พู่ตระกูล ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
8. นายปัณณวิชญ์ ณรงค์ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางสาวจิตลัดดา ภักดีโชติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
 
4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี การประเมินผลจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของ
แผนงาน/โครงการ มี 3 ระดับ คือ 
 1. ผลผลิต เป็นการพิจารณาปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ 
 2. ผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดจากผลผลิตซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของ
แผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ 
 3. ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    3.1 วิสัยทัศน์ 
    3.2 พันธกิจ 
    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
    3.7 บัญชีราชการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

65 
(5) 
(5) 
(10) 
(5) 
(15) 
(15) 
(10) 

รวม 100 
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้นและข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.  
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานใน
แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 
 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
    - ภาพรวมรายได้ครัวเรือนการสร้างอาชีพ 
    - มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่นก าลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติดเป็นต้น 
    - มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของอปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.  
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.  
    - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
    - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 

25 
 
 
 
4 
(2) 
(2) 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
 

(3) 
(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

 สรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
    - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 

6 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์  
     3.1 วิสัยทัศน์ 

 
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.  
    - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
    - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 
 

(3) 
(2) 

 

    3.2 พันธกิจ  
    - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็นเพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
    - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

 

    3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 มีความชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นที่ 
    - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
    - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท.  
    - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และกรองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

    3.4 เป้าประสงค์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่
จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

5 
(3) 
(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เต็ม 

    3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวช้ีวัด 
    - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย 
    - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ค่าเป้าหมาย 
    - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
    - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
(3) 
(3) 

 

    3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น 
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 
     - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ 
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
    - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

    3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
    - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
    - ความเพียงพอและจัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
    - การจัดล าดับความส าคัญโครงการฯ/กิจกรรม  
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ 
5 น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์  
    - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
    - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(3) 
5 
 

(3) 
 

(2) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ 100  
หมายเหต ุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากเอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการ
จัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 

สภาพทั่วไป 
 ที่ตั้งและขนาด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 1 ใน 5 องค์การบริหารส่วนต าบลของ
อ าเภอสิเกา ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ตั้งอยู่เลขที่ 
258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสิเกา ประมาณ 1 กิโลเมตร และ
ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 33 กิโลเมตร 
 

เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีเนื้อที่ทั้งหมด 121.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,937.5 ไร่  

แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้ 
   หมู่ที ่1 บ้านบ่อหิน  จ านวน 9,245 ไร่    
  หมู่ที ่2 บ้านพรุจูด  จ านวน 11,815 ไร่  
  หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน   จ านวน 8,450 ไร่  
  หมู่ที ่4 บ้านไสต้นวา  จ านวน 14,950 ไร่  
  หมู่ที ่5 บ้านไร่ออก  จ านวน 17,500 ไร่  
  หมู่ที ่6 บ้านหัวหิน  จ านวน 1,835  ไร่ 
  หมู่ที ่7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธิ์  จ านวน 15,235 ไร่ 
  หมู่ที ่8 บ้านโต๊ะบัน  จ านวน  915 ไร่ 
  หมู่ที ่9 บ้านปากคลอง   จ านวน 4,525 ไร่   
 

 อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูง และเป็นชายทะเล พ้ืนที่ทาง

ตอนเหนือจะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็นเทือกเขา
บางส่วนและติดกับชายทะเล ส่วนทิศใต้เป็นพื้นที่ราบ 
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สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤด ูคือ 

- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงเดือน เมษายน 
- ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม 

 

เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 9   

หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน หมายเหตุ 

 1 บ้านบ่อหิน นายพรศักดิ์  เกลี้ยงช่วย ก านัน 
 2 บ้านพรุจูด นายนิกร  ทองหอม ผู้ใหญ่บ้าน 
 3 บ้านดุหุน นายสมบูรณ์  ตรงมาตัง ผู้ใหญ่บ้าน 
 4 บ้านไสต้นวา นายสุนทร  แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน 
 5 บ้านไร่ออก นายอารีย์  หมื่นรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 6 บ้านหัวหิน นายสมหมาย  ศุภรทวี ผู้ใหญ่บ้าน 
 7 บ้านใหม่ นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน ผู้ใหญ่บ้าน 
 8 บ้านโต๊ะบัน นายสมปอง  บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน 
 9 บ้านปากคลอง นายสุรชัย  พูลผล ผู้ใหญ่บ้าน 

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

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 

และประกอบอาชีพท าการประมง นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพควบคู่กัน คือ
การรับจ้างและเกษตรกรรม ประมงและเกษตรกรรม 

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ปั๊มน้ ามัน และก๊าช จ านวน 1 แห่ง 

- โรงสี    จ านวน 1 แห่ง 
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 1. มัสยิด จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
  - มัสยิดบ้านดุหุน ตั้งอยู่หมู่ที ่3         
  - มัสยิดบ้านโต๊ะบัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
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- มัสยิดบ้านปากคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 
2. ส านักสงฆ์ จ านวน 1 แห่ง คือ ส านักสงฆ์บ้านไร่ออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5      
    

 การบริการพื้นฐาน 
1. การคมนาคม 

 การคมนาคมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ใช้การคมนาคมทางบกเป็นส าคัญ โดยมีทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 4046 (ถนนตรัง–สิเกา) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอ าเภอ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีถนน รพช. ถนนโยธาธิการ และถนนของท้องถิ่นเป็นถนนโครงข่าย แยกจากถนนสาย
หลักเข้าสู่หมู่บ้านและเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ส่วนถนนที่ใช้ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง 
 

 2. การไฟฟ้า 
- ราษฎรในต าบลมีไฟฟ้าใช้ จ านวน 9 หมู่บ้าน 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

- ป่าชายเลน 
- ชายหาดฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตก 

 2. กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จ านวน 9 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์     จ านวน 9 กลุ่ม 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีระดับต าบล   จ านวน 1 กลุ่ม 
  - กลุ่มน้ ายางสด     จ านวน 2 กลุ่ม 
  - กลุ่มข้าวสาร     จ านวน 3 กลุ่ม 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน   จ านวน 9 กลุ่ม 
  - กลุ่มส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม   จ านวน 1 กลุ่ม 
  - อาสาสมัครรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน (สรบ.) จ านวน 1 ชุด 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 1 กลุ่ม 
  - กรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จ านวน 1 กลุ่ม 
  - ชมรมผู้สูงอายุ     จ านวน 1 กลุ่ม 
  - กองทุนหมู่บ้าน     จ านวน 9 กลุ่ม 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  1. การรวมกลุ่มของประชาชน การรวมกลุ่มทุกประเภท 19 กลุ่ม 
   1.1 สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อหิน จ านวน 1 กลุ่ม  

   2.2 กลุ่มอาชีพ จ านวน 9 กลุ่ม 
   2.3 กลุ่มออมทรัพย์ จ านวน 9 กลุ่ม 
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   2.4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 4 กลุ่ม 
   2.5 กลุ่มพัฒนาองค์กรสตรี จ านวน 2 กลุ่ม 
 

    2. จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
       สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เป็นที่ราบลุ่มค่อนข้างสูงและ
เป็นชายทะเล ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และอาชีพด้านการ
ประมง รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล 2 แห่ง คือ หาดหัวหิน และหาดคลองสน ในด้านการ
คมนาคมมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4046 เป็นเส้นทางหลักตัดผ่านตอนกลางของพ้ืนที่  
 

ประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,005 คน โดยแยกเป็นชาย 3,526 คน  

แยกเป็นหญิง 3,479 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้    

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
 1 บ้านบ่อหิน 251 260 511 234 
 2 บ้านพรุจูด 521 525 1,046 323 
 3 บ้านดุหุน 525 502 1,027 255 
 4 บ้านไสต้นวา 432 497 929 295 
 5 บ้านไร่ออก 579 564 1,143 346 
 6 บ้านหัวหิน 157 182 339 102 
 7 บ้านใหม่ 388 363 751 223 
 8 บ้านโต๊ะบัน 476 420 896 226 
 9 บ้านปากคลอง 197 166 363 93 
  รวม 3,526 3,479 7,005 2,097 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอสิเกา ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2558 
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ข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริง (จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ.ปี 2558) 
 ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

 น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 5 6 11 
 1 ปีเต็ม – 2 ป ี 40 28 68 
 3 ปีเต็ม – 5 ป ี 110 99 209 
 6 ปีเต็ม – 11 ปี 250 234 484 
 12 ปีเต็ม – 14 ปี 137 111 248 
 15 ปีเต็ม – 17 ปี 148 117 265 
 18 ปีเต็ม – 25 ปี 315 335 650 
 26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 1,001 1,054 2,055 
 50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 342 341 683 
 มากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป 294 306 600 

 รวม 2,642 2,631 5,273 
 

การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  
2. โรงเรียนบ้านพรุจูด   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
3. โรงเรียนบ้านดุหุน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
4. โรงเรียนบ้านไสต้นวา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
5. โรงเรียนบ้านไร่ออก      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
6. โรงเรียนบ้านหัวหิน    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5 ศูนย ์ได้แก ่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที ่2 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที ่3 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที ่4 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที ่5 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที ่6 

 

สาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล 
จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ออก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อหิน มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จ านวน 2 คน 
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ทรัพยากรในพื้นที่ 
  1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   - ล าน้ า , ล าห้วย จ านวน 9 แห่ง 

- บึง หนองและอ่ืน ๆ จ านวน - แห่ง 
2. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

   - ฝาย จ านวน 1 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น จ านวน 396 แห่ง 
- บ่อบาดาลโยก จ านวน 11 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน จ านวน 9 แห่ง 

 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ถูกจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และได้ก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ออกเป็น 3 ส่วนส าคัญและมีบุคลากรต าแหน่ง
ต่าง ๆ ดังนี้    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน 1 อัตรา 
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน 1 อัตรา 
 3. ส านักงานปลัด อบต.       จ านวน 16 อัตรา 
   - หัวหน้าส านักงานปลัด      จ านวน 1 อัตรา 

- บุคลากร                 จ านวน 1 อัตรา  
- นักพัฒนาชุมชน             จ านวน 1 อัตรา  
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน 1 อัตรา  
- คร ู        จ านวน 5 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน 0 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน 1 อัตรา 

ปลัด อบต. 

รองปลัด อบต. 

ส ำนักงำนปลัด อบต. กองคลัง กองช่ำง 
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- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยหวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน 1 อัตรา 

   - ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)    จ านวน 2 อัตรา 
  - นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)    จ านวน 1 อัตรา 
  อ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการชุมชน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. กองคลัง         จ านวน 9 อัตรา 
  - นักวิชาการจัดเก็บรายได้        จ านวน 1 อัตรา 
  - นักวิชาการเงินและบัญชี      จ านวน 1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จ านวน 1 อัตรา 
  - เจ้าพนักงานพัสดุ      จ านวน 1 อัตรา 
  - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า)   จ านวน 1 อัตรา 
      - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 

  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน 1 อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน 1 อัตรา 
  อ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัฒนาและจัดเก็บรายได้ และทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

5. กองช่าง         จ านวน 10 อัตรา 
   - ผู้อ านวยการกองช่าง       จ านวน 1 อัตรา 

- นายช่างโยธา         จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)     จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน 1 อัตรา 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยช่างส ารวจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)      จ านวน 1 อัตรา 
- พนักงานจดมาตรวัดน้ า (พนักงานจ้างทั่วไป)         จ านวน 1 อัตรา 
- คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)            จ านวน 1 อัตรา 

 อ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค 
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ระดับการศึกษาของบุคลากร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ส านักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง 
ปริญญาโท 1 1 4 1 1 
ปริญญาตรี  -  - 10 5 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - - 1 1 3 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - - - 1 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 - - 1 - 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - - 2 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 - - - - 1 

รวม 1 1 18 8 10 
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

รายงานรายรับปี 2557 
หมวด  จ านวนเงิน (บาท) 

1. หมวดภาษีอากร  14,777,808.00 
 ภาษีจัดเก็บเอง 101,956.26  

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 65,652.86  
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 31,126.40   
1.3 ภาษีป้าย 5,177.00   

 ภาษีรัฐบาลจัดสรร 14,675,851.74   
1.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9)  2,986,445.75   
1.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ    7,368,312.92   
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  83,362.53   
1.4 ภาษีสุรา  1,332,206.93   
1.5 ภาษีสรรพสามิต  1,812,278.84   
1.6 ค่าภาคหลวงแร่  53,366.19   
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 104,309.38   
1.8 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
850,161.00   

1.9 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 85,408.20   
2. หมวดค่าธรรมเนียม  26,468.50 

2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน  485.00   
2.2 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    2,008.50   

2.3 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพ่ือการโฆษณา 

110.00   

2.4 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00   
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญาcx 15,825.00   

2.6 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

4,500.00   

2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 40.00   
2.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

รายการข้างต้น 
500.00   
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

หมวด จ านวนเงิน (บาท) 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  391,340.00  

3.1 รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน 3,500.00   
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 387,840.00   

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  886,004.00 
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่นๆ 

นอกเหนือจากรายการข้างต้น 
886,004.00   

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  17,011.00 
5.1 ค่าขายแบบแปลน 16,000.00   
5.2 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 210.00   
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 801.00   

6. รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป  10,671,314.00  
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอน (รวมเงินเพ่ิมค่าครองชีพ) 
4,943,434.00   

6.2 เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอน
และการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5,481,880.00   

6.3 เงินอุดหนุนทั่วไปอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น 246,000.00   
7. รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  7,661,620.00  

7.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7,661,620.00   
8. รายรับอ่ืน  1,112,957.00  

8.1 เงนิที่จ่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม) 1,112,957.00   
9. หมวดบัญชีเงินสะสม  12,318,526.61 

9.1 ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของ ปีงบประมาณ 
2557 

6,702,378.17   

9.2 ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ วนัสิ้นเดือนกันยายนของ
ปีงบประมาณ 2557 

5,616,148.44   

รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7+8) 35,544,522.50 
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แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน (พ.ศ.2559–2561) 

รายงานรายจ่ายปี 2557  
หมวด จ านวนเงิน (บาท) 

1. หมวดรายจ่ายงบกลาง  630,700.00 
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 120,000.00   

1.2 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

135,251.00  
 

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,115.00   
1.4 เงินส ารองจ่าย          7,834.00   
1.5 อ่ืน ๆ 227,500.00   

2. หมวดรายจ่ายงบบุคลากร  7,340,302.00 
2.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า) 5,091,690.00   
2.2 ค่าจ้างประจ า 155,280.00   
2.3 ค่าจ้างชั่วคราว 2,093,332.00   

3. หมวดงบด าเนินงาน  10,094,915.36 
3.1 ค่าตอบแทน   1,943,878.00   
3.2 ค่าใช้สอย 2,203,691.81   
3.3 ค่าวัสดุ 3,058,959.60   
3.4 ค่าสาธารณูปโภค 891,293.95   
3.5 อ่ืน ๆ 1,997,092.00   

4. หมวดงบลงทุน  3,113,414.00 
4.1 ค่าครุภัณฑ์ 425,214.00   
4.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,688,200.00   

5. หมวดงบอุดหนุน  4,768,935.34 
5.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,424,715.34   
5.2 เงินอุดหนุนเอกชน 344,220.00   

รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5 25,948,266.70 
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รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



   

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด 
(ด้านเกษตรกรรม อตุสาหกรรมและการท่องเที่ยว) 
ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การเสริมสร้างความมัน่คงทาง
สังคม พัฒนาคณุภาพชีวิตและการศกึษาเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การบริหารจัดการฐานทรัพยากร
ให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมทีด่ ี

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การเสริมสร้างความเป็นเลศิในการ
บริหารจัดการ 

พัฒนาการผลิต 
ส่งเสริมการแปรรูป
และพัฒนากลไก
การตลาดยางพารา 
ปาล์มน้้ามนั ปศุสัตว์
และประมงแบบครบ
วงจร 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการขนส่ง 

พัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยว การบริการ
และการกีฬา 

ส่งเสริมอาชีพและ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ผูม้ี
รายได้น้อย 

พัฒนาคุณภาพชวีิต
และส่งเสริมให้มกีาร
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

เพิ่มขีดความสามารถ
ของประชาชนเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

เสริมสร้างให้
ครอบครัวมีความ
มั่นคงอบอุ่น 

เสริมสร้าง
ประสิทธภิาพในการ
ป้องกันและอนรุักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งและดูแล
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม 

เพิ่มประสทิธิภาพใน
การบริหารงาน
ภาครัฐ สร้างความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
ในการบริการ 

แบบ ยท.01 
 



   

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน พ.ศ.๒๕๕๗ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ฐานเศรษฐกิจของ อปท. ด้าน
การเกษตร การท่องเที่ยว ได้รับ
การพัฒนาอย่างครบวงจร 

ประชาชนมีสุขภาพด ีมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ มรีายได้ หลักประกนัที่
มั่นคงและมกีารศกึษาเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มมีประสิทธิภาพ 

ครอบครัวและสังคมมี
ความมั่นคงและอบอุน่ 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บรกิาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

การ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
บ้ารุงรักษ
าถนน 
สะพาน 
ทางเท้า
และทอ่
ระบาย
น้้า ท่า
เทียบเรอื 
ผนังกัน้
ตลิ่ง 
ก้าแพง
กันคลืน่ 

การ
พัฒนา
ระบบ
จราจร 

การ
พัฒนา
และ
จัดหา
แหล่งน้้า
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

การ
พัฒนา
ระบบ
คมนาคม 

การพัฒนา
ระบบ
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

การพัฒนา
และ
ส่งเสริม
อาชีพให้
ประชาชน 

การ
ปรับปรุง
และ
พัฒนา
สถานที่
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การศกึษ
าของ
ประชา 
ชนทกุ
ระดับ 

การเพิ่ม
ช่องทาง
ในการ
รับรู้
ข่าวสาร
ให้แก่
ประชา 
ชน 

การ
ส่งเสริม
ศาสนา 
วัฒน-
ธรรม 
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

การสร้าง
จิตส้านกึ
และ
ความ
ตระหนกั
ในการ
จัดการ
ทรัพยา-
กร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้
อม 

การก้าจัด
ขยะมูล
ฝอย 

การ
ส่งเสริม
การมี
ส่วนรว่ม
ของ
ประชา-
ชน 

การ
ส่งเสริม
ระบบ
ป้องกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย
สุขภาพ
อนามัย
ของ
ประชาช
น 

การ
พัฒนา
ระบบ
การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต้าบล 

การส่งเสรมิ
การจดั
สวัสดิการ
และ
นันทนา-
การ 

การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย
ของ
ประชา 
ชน 

การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชา 
ชน 



   

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy Map 

 

แบบ ยท.02 
 

เป้าประสงค์ 1. การคมนาคม น้้าเพือ่การ
บริโภคอุปโภค ไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบการส่ือสาร
โทรคมนาคม มีความสะดวก
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

2. เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ  

3. มีการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั การรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 

4. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง 
และมีรายได้แน่นอน ไม่มี
หนี้สินล้นพ้นตัว มีสุขภาพจิต
และร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดต่อต่าง ๆ 
 

5. ประชาชนได้รับการศึกษา
โดยเท่าเทียมกัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมกีารอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงาม และภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ บูรณาการศึกษา ชาวประชาเป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม น้าสู่ต้าบลจัดการตนเอง 

พันธกิจ 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคตและ
เศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

2. การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคน 
ครอบครัว และชุมชนให้
เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาต้าบล 
 

3. การสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการ
บริหารและการปกครอง 

4 .ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษาและ
สาธารณสุข ตลอดจน
อนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
 

5. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดี 
 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากร-ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

7.การสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการเงินการคลัง โดย
การปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเงินการคลังให้
สอดรับกับอ้านาจหน้าที่
และภารกิจที่มีอยู่เดิม 
และที่ได้รับโอนจากการ
กระจายอ้านาจจาก
รัฐบาล 

8. การเพิ่มศักยภาพของ
ผังเมืองให้เป็นเครื่องมือ
ชี้น้าและสนับสนุนการ
พัฒนาเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ 
 

6. มีการบริหารงาน
และการจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 
 

เป้าประสงค์ 1. การคมนาคม น้้าเพือ่การ
บริโภคอุปโภค ไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบการส่ือสาร
โทรคมนาคม มีความสะดวก
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
 

2. เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ  

3. มีการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั การรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
 

4. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง 
และมีรายได้แน่นอน ไม่มี
หนี้สินล้นพ้นตัว มีสุขภาพจิต
และร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดต่อต่าง ๆ 
 

5. ประชาชนได้รับการศึกษา
โดยเท่าเทียมกัน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมกีารอนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงาม และภูมิปญัญาของ
ท้องถิ่น 
 

6. มีการบริหารงานและการ
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

แนวทางการพัฒนา 

การก่อสร้าง 
ปรับปรงุ
บ้ารุงรักษา
ถนน 
สะพาน 
ทางเท้าและ
ท่อระบาย
น้้า ท่าเทียบ
เรือ ผนงักั้น
ตลิ่ง ก้าแพง
กันคลื่น 

การพัฒนา
ระบบ
จราจร 

การพัฒนา
และจัดหา
แหล่งน้้า
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

การพัฒนา
ระบบ
คมนาคม 

การพัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

การสร้าง
จิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

การก้าจัด
ขยะมูลฝอย 

การสง่เสรมิ
การจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ 

การสง่เสรมิ
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

การรกัษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

การสง่เสรมิ
การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

การสง่เสรมิ
ระบบป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

การพัฒนา
ระบบการ
บรหิารจัดการ
องค์การ
บรหิารส่วน
ต้าบล 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษา
ของ
ประชาชน
ทุกระดบั 

 การเพิ่ม
ช่องทางใน
การรบัรู้
ข่าวสาร
ให้แก่
ประชาชน 

การสง่เสรมิ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

การพัฒนา
และสง่เสรมิ
อาชีพให้กับ
ประชาชน 

การ
ปรับปรงุ
และพัฒนา
สถานที่ 
ท่องเที่ยว
ก้าจัดขยะ
มูลฝอย 



 

 
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหนิ 

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 
******************************* 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 24  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินโดยความเห็นชอบจาก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2558  

เมื่อวันที ่ 29  มิถุนายน  2558  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  เป็นแผน

ส าหรับใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  และเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ต่อไป 
 

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 9  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2558 

 

 

(นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 


