
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 42 57,589,000 134 229,073,000 163 271,754,155 157 267,679,355 157 267,709,755 653 1,093,805,265

รวม 42 57,589,000 134 229,073 163 271,754,155 157 267,679,355 157 267,709,755 653 1,093,805,265

2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

  2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 4 23,338,000 5 73,288,000 4 53,980,000 4 53,980,000 4 53,980,000 21 258,566,000

รวม 4 23,338,000 5 73,288,000 4 53,980,000 4 53,980,000 4 53,980,000 21 258,566,000

3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

  3.1  แผนงานศึกษา 48 9,864,490 62 13,885,100 63 13,688,557 63 13,688,557 63 13,688,557 299 64,815,261

  3.2  แผนงานการศานาและ 17 1,110,000 17 1,110,000 17 1,160,000 17 1,160,000 17 1,160,000 85 5,700,000

        วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 65 10,974,490 79 14,995,100 80 14,848,557 80 14,848,557 80 14,848,557 384 70,515,261

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวด

ลอมและการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9 16,808,000 9 16,808,000 9 16,808,000 9 16,808,000 9 16,808,000 45 84,040,000

  4.2  แผนงานการเกษตร 6 120,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 38 720,000

รวม 15 16,928,000 17 16,958,000 17 16,958,000 17 16,958,000 17 16,958,000 83 84,760,000

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  5.1  แผนงานการรักษาความสงบ 15 1,685,000 15 1,685,000 15 1,685,000 15 1,685,000 15 1,685,000 75 8,425,000

        ภายใน

  5.2  แผนงานสาธารณสุข 31 618,036 31 636,072 31 646,332 31 646,332 31 646,332 155 3,193,104

  5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 4 130,000 20 650,000

  5.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของ 8 469,332 8 469,332 8 469,332 8 469,332 8 469,332 40 2,346,660

        ชุมชน

  5.5  แผนงานงบกลาง 7 9,633,140 7 10,435,315 7 10,902,875 7 10,902,875 7 10,902,875 35 52,777,080

  5.6  แผนงานเคหะและชุมชน 4 4,840,000 4 4,840,000 4 4,840,000 4 4,840,000 4 4,840,000 20 24,200,000

รวม 69 17,375,508 69 18,195,719 69 18,673,539 69 18,673,539 69 18,673,539 345 91,591,844

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

    การเมือง การบริหาร

  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30 1,645,000 30 1,795,000 30 1,845,000 30 1,845,000 30 1,845,000 150 8,975,000

  6.2 แผนงานการรักษาความสงบ 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000

       ภายใน

  6.3 แผนงานการศึกษา 2 115,000 2 185,000 2 235,000 2 235,000 2 235,000 10 1,005,000

  6.4 แผนงานสาธารณสุข 1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 35,000 5 175,000

  6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 40,000 1 40,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 230,000

รวม 35 1,850,000 35 2,070,000 35 2,180,000 35 2,180,000 35 2,180,000 175 10,460,000

รวมทั้งสิ้น 230 128,054,998 339 354,579,819 368 378,394,251 362 374,319,451 362 374,349,851 1,661 1,609,698,370

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 กองชาง

2 กองชาง

3 สํานักปลัด กองชาง

4 กองชาง สํานักปลัด

5 สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

6 สํานักปลัด กองคลัง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองชาง

-แผนงานบริหารงานทั่วไป

-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

-แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การเมือง การบริหาร

ดานบริหารทั่วไป

ดานบริการชุมชนและสังคม

-แผนงานสังคมสังเคราะห

-แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

-แผนงานงบกลาง

-แผนงานการรักษาความสงบ

ดานบริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน

สวนที่  3  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฎิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

สรางพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานการดําเนินงานอื่น

-แผนงานเคหะและชุมชน

-แผนงานการศึกษา

-แผนงานการศาสนาและ

ดานบริหารทั่วไป

ดานบริการชุมชนและสังคม

ภายใน

-แผนงานสาธารณสุข

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริการชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ดาน แผนงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครง ดานบริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน

-แผนงานสาธารณสุข

-แผนงานเคหะและชุมชน



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 - 3,391,000 3,391,000 3,391,000 3,391,000 1 สาย กองชาง

2 - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1 สาย กองชาง

3 - 10,050,000 10,050,000 10,050,000 10,050,000 1 สาย กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบ ผ.02/1                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

เคพซีล  สายบานนายชม - สํานักสงฆหวย ไดมีถนนสําหรับใชในการ พาราเคพซีล ผิวจราจรกวาง รวดเร็ว มีรอยละ 4 ของ

ตอ  หมูที่ 1  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา คมนาคมไดอยางสะดวกและ 6 เมตร  ยาว 890 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 1 -กอสรางถนนลาดยางแบบ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 1 -กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

สายบานนายชม - สํานักสงฆหวยตอ

จังหวัดตรัง รวดเร็ว อบต.

ไดมีถนนสําหรับใชในการ เหล็ก  กวาง 4 เมตร รวดเร็ว มีรอยละ 4 ของ

คมนาคมไดอยางสะดวกและ ยาว  890 เมตร ครวัเรอืนทั้งหมดในเขตหมูที่ 1  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา

จังหวัดตรัง รวดเร็ว อบต.

โครงการปรับปรุงซอมสรางผิวจราจรพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 1 -ซอมสรางผิวจราจรพารา ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

ตอ - ไรออก หมูที่ 1  ตําบลไมฝาด คมนาคมไดอยางสะดวกและ 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง รวดเร็ว อบต.

ไดมีถนนสําหรับใชในการ แอสฟลทติกคอนกรีต กวางแอสฟลทติกคอนกรีต สายขางโรงเรียนหวย รวดเรว็ มีรอยละ 10 ของ



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

4 - 6,560,000 6,560,000 6,560,000 6,560,000 1 สาย กองชาง

5 - 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 1 สาย กองชาง

คอนกรีต  สายอางเก็บน้ําบานหวยตอนอย ไดมีถนนสําหรับใชในการ แอสฟลทติกคอนกรีต ผิว รวดเร็ว มีรอยละ 10 ของ

หมูที่ 2  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา คมนาคมไดอยางสะดวกและ จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 

จังหวัดตรัง รวดเร็ว 1,800 เมตร ไหลทางกวาง อบต.

ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง รวดเร็ว ทาง 1,700 เมตร ผิวทาง อบต.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

ขางละ 1 เมตร

ฟลทติกคอนกรีต จาก กม. รวดเรว็มีรอยละ8.31 ของ

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 2 -กอสรางถนนลาดยางพารา ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

กวาง 6 เมตร ไหลทางขาง

ละ 1.50 เมตร

บานหวยตอนอย (ชวงที่ 1)  หมูที่ 2  

โครงการซอมสรางผิวทางพาราแอสฟลทติก -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 2 -ซอมสรางผิวทางพาราแอส ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

คมนาคมไดอยางสะดวกและ 0+000ถึง 1+700 ระยะ ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

คอนกรีต สาย ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา- ไดมีถนนสําหรับใชในการ



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

6 - 9,950,000 - - - 1 สาย กองชาง

7 - 9,995,000 9,995,000 9,995,000 9,995,000 1 สาย กองชางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอส -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 2 -ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟลท ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

ฟลทติกคอนกรีต  สาย ตง.ถ.80-003 ไดมีถนนสําหรับใชในการ ติกคอนกรีต ชวง กม.3+490 ถึง กม. รวดเรว็มีรอยละ 10 ของ

ละ 1.50 เมตร ชวง กม.5+295 ถึง

กม.5+875 ระยะทางยาว 580 ม.

สายหลังสิเกา - บานหวยตอนอย (ชวงที่ 3) คมนาคมไดอยางสะดวกและ 5+295 ระยะทางยาว 1,805 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

หมูที่ 2  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา รวดเร็ว ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ไหลาทางขาง อบต.

บานหวยตอนอย (ชวงที่ 2)  หมูที่ 2  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไดมีถนนสําหรับใชในการ รวดเรว็มีรอยละ8.31 ของฟลทติกคอนกรีต จาก กม.

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ละ 1.50 เมตร

กวาง 6 เมตร ไหลทางขาง

อบต.

แบบ ผ.02/1

คอนกรีต สาย ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี

กวาง 5 ม. รวมระยะทางยาว 2,385 ม.

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการซอมสรางผิวทางพาราแอสฟลทติก -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 2 -ซอมสรางผิวทางพาราแอส ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

คมนาคมไดอยางสะดวกและ 1+725 ถึง 3+490 ระยะ ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง รวดเร็ว ทาง 1,765 เมตร ผิวทาง

จังหวัดตรงั



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

8 - 5,032,000 5,032,000 5,032,000 5,032,000 1 สาย กองชาง

9 - 4,587,000 4,587,000 4,587,000 4,587,000 1 สาย กองชาง

0+000 ถึง กม.1+425

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ ยาว 1,000 เมตร พื้นที่รวม ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

รวดเร็ว ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม. อบต.

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 4

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

-เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 4 -เสริมผิวจราจรแบบพารา ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

โครงการเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟลท

ท่ี

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ จราจรกวาง 6 เมตร ระยะ ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

รวดเร็ว อบต.

ติกคอนกรีต  สายบานหละ  หมูที่ 4 ไดมีถนนสําหรับใชในการ แอสฟลทติกคอนกรีต ผิว รวดเรว็มีรอยละ 10 ของ

ทางยาว 1,425 เมตร กม.

-กอสรางถนนลาดยางแบบ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

เคพซีล สายหัวมัน  หมูที่ 4  ตําบลไมฝาด ไดมีถนนสําหรับใชในการ พาราเคพซีล กวาง 6 เมตร รวดเรว็มีรอยละ 4 ของ

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

10 - 6,790,000 6,790,000 6,790,000 6,790,000 1 สาย กองชาง

11 - 2,554,000 2,554,000 2,554,000 2,554,000 1 สาย กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

อบต.

โครงการปรับปรุงซอมสรางผิวจราจรพารา

ไดมีถนนสําหรับใชในการ แอสฟลทติกคอนกรีต 

-เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 6

รวดเรว็มีรอยละ 10 ของ

(ชวงที่ 2)  หมูที่ 4  ตําบลไมฝาด คมนาคมไดอยางสะดวกและ กวาง 5.50 เมตร ยาว ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

แอสฟลทติกคอนกรีต สายผมเด็น - ในควน

-ซอมสรางผวิจราจรพารา

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

แบบ ผ.02/1

แอสฟลทติกคอนกรีต สายปากเมง - เตาถาน

รวดเรว็มีรอยละ 4 ของ

(ชวงที่ 4)  หมูที่ 6  ตําบลไมฝาด คมนาคมไดอยางสะดวกและ กวาง  6 เมตร ยาว ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

อําเภอสิเกา  จังหวดัตรัง รวดเร็ว 600 เมตร อบต.

ไดมีถนนสําหรับใชในการ แอสฟลทติกคอนกรีต 

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

อําเภอสิเกา  จังหวดัตรัง รวดเร็ว 1,704 เมตร

โครงการปรับปรุงซอมสรางผิวจราจรพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 4 -ซอมสรางผวิจราจรพารา



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

12 - 9,109,000 9,109,000 9,109,000 9,109,000 1 สาย กองชาง

13 - 3,012,000 3,012,000 3,012,000 3,012,000 1 สาย กองชาง

14 - 10,028,000 10,028,000 10,028,000 10,028,000 1 สาย กองชาง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

รวดเร็ว อบต.

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แอสฟลทติกคอนกรีต  สายวงแหวน ไดมีถนนสําหรับใชในการ แอสฟลทติกคอนกรีต รวดเรว็มีรอยละ 4 ของ

โครงการปรับปรุงซอมสรางผิวจราจรพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 6

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย 

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

หมูที่ 6  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา คมนาคมไดอยางสะดวกและ กวาง  6 เมตร ยาว ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

จังหวัดตรัง รวดเร็ว 2,140 เมตร อบต.

-ซอมสรางผวิจราจรพารา ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ ยาว 1,600 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

รวดเร็ว อบต.

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 1 -กอสรางถนนลาดยางแบบ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

เคพซีล สายน้ําตกอางทอง -พืชสวน หมูที่ 1 ไดมีถนนสําหรับใชในการ พาราเคพซีล  กวาง 6 เมตร รวดเรว็มีรอยละ 4 ของ

เคพซีล  สายผมเด็น - ตนชด  หมูที่ 6 ไดมีถนนสําหรับใชในการ พาราเคพซีล  กวาง 6 เมตร รวดเรว็มีรอยละ 4 ของ

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 6

ยาว 850 เมตร

-กอสรางถนนลาดยางแบบ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

15 - 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 1 สาย กองชาง

16 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1 สาย กองชาง

17 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1 สาย กองชาง

เชื่อมตําบลนาเมืองเพชร  หมูที่ 4 และรวดเร็ว อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

นาเมืองเพชร ม.4, ม.2, ม.6 (ชวงที่ 2) ในการคมนาคมไดอยางสะดวก ยาว 2,500 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบพารา -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 6 -กอสรางถนนลาดยางแบบ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

เคพซีล  สายผมเด็น - ตําบลโคกยาง หมูที่ 6 ไดมีถนนสําหรับใชในการ พาราเคพซีล  กวาง 6 เมตร รวดเรว็มีรอยละ 10 ของ

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ ยาว 1,800 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

โครงการกอสรางถนนลาดยาง ผิวจราจร -เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 5 -กอสรางถนนลาดยาง แบบ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

อําเภอสิเกา  จังหวดัตรัง และรวดเร็ว อบต.

แบบ Cape Seal สายเขาพลู - เชื่อมตําบล ไดมีถนนสําหรับใชในการ Cape Seal กวาง 5 เมตร รวดเร็วมีรอยละ 10 ของ

โครงการกอสรางถนนลาดยาง ผิวจราจร

แบบ Cape Seal สายเขาชองจันทร -

รวดเร็ว

-เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 4

ม.2 , ม.6 ไดมีถนนสําหรับใช

-กอสรางถนนลาดยาง แบบ

Cape Seal กวาง 6 เมตร

อบต.

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

รวดเรว็มีรอยละ 10 ของ

บางสัก  หมูที่ 5 ตําบลไมฝาด คมนาคมไดอยางสะดวกและ ยาว 3,000 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

18 - - 6,210,000 6,210,000 6,210,000 1 สาย กองชาง

19 - - 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1 สาย กองชาง

20 3,466,000 - - - - 1 สาย กองชาง

1+144

759 ชวงที่ 2 กม.0+936 ถึง 

ติกคอนกรีต สายบานหัวรู  หมูที่ 4 ไดมีถนนสําหรับใชในการ ฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง รวดเรว็ มีรอยละ 4 ของ

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ 6 เมตร ระยะทางยาว 967 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

รวดเร็ว ชวงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม.0+ อบต.

รวดเร็ว อบต.

ครัวเรือนที่มีการคมนาคมโครงการเสรมิผิวจราจรแบบพาราแอสฟลท เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 4 -เสริมผิวจราจรแบบพาราแอส

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบพารา เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 3 กอสรางถนนลาดยางแบบ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

เคพซีล  สายโคกพิกุล ซอย 1  หมูที่ 3 ไดมีถนนสําหรับใชในการ พาราเคพซีล กวาง 4 เมตร รวดเรว็ มีรอยละ 4 ของ

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ ยาว 800 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

สายพืชสวน หมูที่ 1  ตําบลไมฝาด ไดมีถนนสําหรับใชในการ เหล็ก กวาง 4 เมตร รวดเร็ว มีรอยละ 4 ของ

อําเภอสิกา  จังหวัดตรัง คมนาคมไดอยางสะดวกและ ยาว  2,300 เมตร ครัวเรือนทั้งหมดในเขต

รวดเร็ว อบต.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนในหมูที่ 1 -กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ครัวเรือนที่มีการคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

21 - 1,589,000 1,589,000 1,589,000 1,589,000 1 แหง กองชาง

22 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 แหง กองชาง

23 - 888,000 888,000 888,000 888,000 1 แหง กองชางโครงการกอสรางระบบประปาบาดาล

เปาหมาย 

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล

จังหวัดตรงั ถึงและเพียงพอ

ขนาดใหญ บานหวยตอ (ชุมชนแปลงยาง) สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 1 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

หมูที่ 1 ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา

อําเภอสิเกา  จังหวดัตรัง ถึงและเพียงพอ

(ชุมชนหัวรู) หมูที่ 4  ตําบลไมฝาด บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

ถึงและเพียงพอ

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 3 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

ขนาดใหญ  บานไมฝาด  (ชุมชนทุงไสผักบุง) สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 3 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

จังหวัดตรงั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

-ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 1 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

-ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 4 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

ขนาดใหญ  บานปากเมง สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 4 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

หมูที่ 3  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

24 - 888,000 888,000 888,000 888,000 1 แหง กองชาง

25 - 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1 แหง กองชาง

26 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 แหง กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 5 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

เปาหมาย 

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 5

ขนาดใหญ  บานฉางหลาง สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 5 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

(ชุมชนฉางหลาง) หมูที่ 5  ตําบลไมฝาด บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 5 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

ขนาดใหญ  บานฉางหลาง สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 5 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ

-เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

(ชุมชนวังนกยูง)  หมูที่ 5  ตําบลไมฝาด บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ

ขนาดใหญ  บานฉางหลาง สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค สามารถมีน้ําใชสําหรับ

(ชุมชนบานหลุมดิน)  หมูที่ 5  ตําบลไมฝาด บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 5 - กอสรางระบบประปา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

27 - 950,000 950,000 950,000 950,000 1 แหง กองชาง

28 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 แหง กองชาง

29 - 1,330,000 - - - 1 แหง กองชาง

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

(ชุมชนวงแหวน)  หมูที่ 6  ตําบลไมฝาด บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 6 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

ขนาดใหญ  บานผมเด็น สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 6 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

ขนาดใหญ  บานนาหละ สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 7 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

(ชุมชนนาตนงิ้ว)  หมูที่ 7  ตําบลไมฝาด บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 7 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 5 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

ขนาดใหญ  บานฉางหลาง สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 5 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ

(ชุมชนทุงใหญ)  หมูที่ 5  ตําบลไมฝาด บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

30 1,070,000 - - - - 1 แหง กองชาง

31 1,334,000 - - - - 1 แหง กองชาง

32 1,292,000 - - - - 1 แหง กองชาง

เปาหมาย 

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

ขนาดใหญ บานหวยตอ (ชุมชนพืชสวน) สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 1 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

หมูที่ 1 ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 1 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ

ขนาดใหญ บานฉางหลาง (ชุมชนทุงน้ําผุด) สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 5 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

หมูที่ 5 ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 1 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

ขนาดใหญ บานหวยตอ (ชุมชนหลังโรงเรียน สามารถมีน้ําใชสําหรับอุปโภค บาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 1 สามารถมีน้ําใชสําหรับ

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาล -ใหประชาชนในพื้นที่  หมูที่ 5 - กอสรางระบบประปา -เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่

หวยตอ)  หมูที่ 1 ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา บริโภคอยางทั่วถึงเพียงพอ อุปโภค บริโภค อยางทั่ว

จังหวัดตรงั ถึงและเพียงพอ

จังหวัดตรัง ถึงและเพียงพอ



หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 19,308,000 19,308,000 - - - 1  แหง กองชาง

2 - 49,950,000 49,950,000 49,950,000 49,950,000 1  แหง กองชาง

อําเภอสิเกา -งานจัดสวนและปลูกตนไม

พรอมระบบน้ําพนหมอก

อางทอง  หมูที่ 1  ตําบลไมฝาด 

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง เสริมการทองเที่ยวใหกับ -งานสะพานชมเรือนยอดไม

สําหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาถนน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพื่อสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง

โครงการปรับปรุงฟนฟูบริเวณน้ําตกอางทอง-เพ่ือพัฒนาบริเวณน้ําตกอาง

เพ่ือเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว - น้ําตก ทองใหเปนสถานที่ทองเที่ยว -งานลานประติมากรรม คสล. สถานที่ทองเที่ยวเชิง

อําเภอสิเกา

ทองใหเปนสถานที่ทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

เชิงอนุรักษ และเปนการสง -งานประติมากรรมปูนปน อนุรักษในอนาคต

จังหวัดตรัง เชิงอนุรักษ และเปนการสง -กอสรางซุมประตูอันดามัน อนุรักษในอนาคต

เสริมการทองเที่ยวใหกับ บริเวณน้ําตกอางทอง

โครงการกอสรางประติมากรรมวิถีธรรมชาติ -เพ่ือพัฒนาบริเวณน้ําตกอาง -งานถมดินปรับพ้ืนที่ -ทําใหน้ําตกอางทองเปน

หมูที่ 1  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา กอสรางสาธารณูปโภค สถานที่ทองเที่ยวเชิง

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย 

-กอสรางอาคาร -ทําใหน้ําตกอางทองเปน



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 1,474,900 1,318,100 1,244,600 1,244,600 1,244,600 4 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศึกษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

2 511,700 457,300 431,800 431,800 431,800 4 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศึกษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

3 576,790 515,470 486,715 486,715 486,715 4 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศึกษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

พอและทันสมัย

(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) แรง เล็กในเขตพื้นที่ จํานวน  4 ที่แข็งแรง

-เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

โครงการจัดซื้อจัดจางอาหารเสริมนม

เด็กเล็กมีสุขภาพรางกายที่แข็ง นม สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

การเรียนการสอนที่เพียง

สถานศึกษา เด็กเล็กมีสขุภาพรางกายที่แข็ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต เด็กเล็กมีสขุภาพรางกาย

สถานศึกษา การสอนใหแกเด็กเล็ก

-เพ่ือใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนา -จัดซื้อจัดจางอาหารเสริม -เด็กเล็กในศูนยพัฒนา

เล็ก

เขตพ้ืนที่มีวัสดุ  อุปกรณ

ศูนย

-คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก

เด็กเล็กมีสุขภาพรางกายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

พ้ืนที่  จํานวน 4 ศูนย

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

-คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก แรง พ้ืนที่  จํานวน 4 ศูนย ที่แข็งแรง

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร -เพ่ือเพิ่มศักยภาพดานการเรียน -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณใหกับ -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

เล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร -เพ่ือใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนา -จัดอาหารกลางวันสําหรับ



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

4 1,736,100 1,778,270 1,743,742 1,743,742 1,743,742 5 โรงเรียน สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป ท่ัวไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศึกษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 รายการ สํานักปลัด

6 26,400 26,000 26,000 26,000 4 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ทั่วไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

นม สําหรับโรงเรียนในเขต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร -เพ่ือเพิ่มศักยภาพดานการเรียน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-คาหนังสือเรียน จํานวน 4 ศูนย เพียงพอ

โครงการจัดซื้อจัดจางอาหารเสริมนม -เพ่ือใหเด็กนักเรียนในโรงเรียน -จัดซื้อจัดจางอาหารเสริม

-จัดซื้อ/คาหนังสือเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สถานศึกษา การสอนใหแกเด็กเล็ก สําหรับเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เขตพื้นที่มีหนังสือเรียนที่

โรงเรียน ในเขตเขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด  มี

โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

-นักเรียนในโรงเรียน  ใน

ท่ี

เขตพ้ืนที่ อบต.ไมฝาด

(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) สุขภาพรางกายที่แข็งแรง พ้ืนที่ อบต.ไมฝาด  จํานวน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

ใหสามารถใชงานไดตาม(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) สามารถใชงานไดตามปกติ

ปกติ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง -เพ่ือใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ -ที่ดินและสิ่งกอสรางได

กอสราง (สํานักปลัด) ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางให ดินและสิ่งกอสราง บํารุงรักษาและปรับปรุง

5 โรงเรียน



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

7 26,400 26,000 26,000 26,000 4 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ทั่วไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

8 39,600 39,000 39,000 39,000 4 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ทั่วไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

9 56,760 55,900 55,900 55,900 4 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ทั่วไป ท่ัวไป ท่ัวไป ทั่วไป

ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา ดานการศกึษา

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร -เพ่ือเพิ่มศักยภาพดานการเรียน -จัดซื้อ/คาอุปกรณการเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

จํานวน 4 ศูนย เรียนที่เพียงพอ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร -เพ่ือเพิ่มศักยภาพดานการเรียน -จัดซื้อ/คาเครื่องแบบนักเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สถานศึกษา การสอนใหแกเด็กเล็ก สําหรับเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เขตพื้นที่มีเครื่องแบบ

สถานศึกษา สําหรับเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ เขตพ้ืนที่มีกิจกรรมพัฒนา

จํานวน 4 ศูนย นักเรียนที่เพียงพอ

การสอนใหแกเด็กเล็ก

-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 4 ศูนย

สถานศึกษา การสอนใหแกเด็กเล็ก เขตพ้ืนที่มีอุปกรณการ

-คาอุปกรณการเรียน

สําหรับเด็กเล็กในเขตพื้นที่

-เพ่ือเพิ่มศักยภาพดานการเรียน -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

-คาเครื่องแบบนักเรียน

ผูเรียนที่เหมาะสม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

10 30,700 30,700 30,700 30,700 1 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

11 30,700 30,700 30,700 30,700 1 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน -เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการเรียน

เปาหมาย งบประมาณ

ท่ี

บานนาหละ

บานหวยตอ

ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

เทศ DLTV ศูยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยตอ

โลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสน ผูเรียนที่เหมาะสม

บานนาหละ เทศ DLTV ศูยพัฒนาเด็กเล็ก

-อุปกรณสําหรับหองเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

การสอนใหแกเด็กเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการ เขตพื้นที่มีกิจกรรมพัฒนา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโน การสอนใหแกเด็กเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการ

โลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสน ผูเรียนที่เหมาะสม

เขตพื้นที่มีกิจกรรมพัฒนา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน -เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการเรียน -อุปกรณสําหรับหองเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

โครงการ



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

12 30,700 30,700 30,700 30,700 1 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

13 30,700 30,700 30,700 30,700 1 ศูนย สํานักปลัด

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

หาดปากเมง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ผูเรียนที่เหมาะสม

-อุปกรณสําหรับหองเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน -เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการเรียน

โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโน การสอนใหแกเด็กเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการ เขตพื้นที่มีกิจกรรมพัฒนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโน

บานบานฉางหลาง

โลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสน ผูเรียนที่เหมาะสม

บานฉางหลาง เทศ DLTV ศูยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการเรียน -อุปกรณสําหรับหองเรียน -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

การสอนใหแกเด็กเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการ เขตพื้นที่มีกิจกรรมพัฒนา

โลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสน

เทศ DLTV ศูยพัฒนาเด็กเล็ก

หาดปากเมง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

14 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

15 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สนาม กองชาง,

สํานักปลัด

16 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สนาม กองชาง,

สํานักปลัด

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มูลนิธิสนามเด็กเลนสราง วัย และมีสติปญญา

แนวคิด ของมูลนิธิสนามเด็กเลนสรางปญญาทองถ่ินมีการพัฒนาการสมบูรณ ปญญาตามแนวคดิ ของ พัฒนาการสมบูรณตาม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง  หมูที่ 4 ตามวัยผานการเลนสนามเด็ก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง เลนสรางปญญา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก -ทําใหเด็กเล็กเพิ่มเติม

ท่ี

โครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหกับศูนย -เพ่ือเปนการจัดกิจกรรมตาง ๆ

เปาหมาย 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

เล็กทั้ง 4 แหง การเรียนรูไดแสดงออก

ความสามารถดานตาง ๆ

โครงการกอสรางสนามเด็กเลนปญญาตาม -เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยใน -กอสรางสนามเด็กเลน -ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ปญญา จํานวน 1 สนาม

โครงการกอสรางสนามเด็กเลนปญญาตาม -เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยใน -กอสรางสนามเด็กเลน -ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ปญญา จํานวน 1 สนาม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยตอ   หมูที่ 1 ตามวัยผานการเลนสนามเด็ก มูลนิธิสนามเด็กเลนสราง วัย และมีสติปญญา

แนวคิด ของมูลนิธิสนามเด็กเลนสรางปญญาทองถ่ินมีการพัฒนาการสมบูรณ

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง เลนสรางปญญา

ปญญาตามแนวคดิ ของ พัฒนาการสมบูรณตาม

พัฒนาเด็กเล็ก ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

17 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สนาม กองชาง,

สํานักปลัด

18 100,000 100,000 100,000 100,000 1 สนาม กองชาง,

สํานักปลัด

19 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.วัดไมฝาด)

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ปญญาตามแนวคดิ ของ พัฒนาการสมบูรณตาม

โครงการกอสรางสนามเด็กเลนปญญาตาม

เปาหมาย 

-ทําใหเด็กปฐมวัยมี

แนวคิด ของมูลนิธิสนามเด็กเลนสรางปญญา ทองถ่ินมีการพัฒนาการสมบูรณ ปญญาตามแนวคดิ ของ พัฒนาการสมบูรณตาม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาหละ   หมูที่ 7 ตามวัยผานการเลนสนามเด็ก มูลนิธิสนามเด็กเลนสราง

ถึง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

-กอสรางสนามเด็กเลน -ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฉางหลาง   หมูที่ 5 ตามวัยผานการเลนสนามเด็ก มูลนิธิสนามเด็กเลนสราง วัย และมีสติปญญา

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

ท่ี โครงการ

วัย และมีสติปญญา

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดไมฝาด  ตาม

แนวคิด ของมูลนิธิสนามเด็กเลนสรางปญญา ทองถ่ินมีการพัฒนาการสมบูรณ

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง เลนสรางปญญา ปญญา จํานวน 1 สนาม

-เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยใน

รวมกิจกรรมงานวันเด็กอยางทั่ว รวมกับโรงเรียนวัดไมฝาด มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ)

เพ่ือใหเด็กในตําบลไมฝาดไดเขา -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก -เด็กในพื้นที่ อบต.ไมฝาด

โครงการกอสรางสนามเด็กเลนปญญาตาม -เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยใน -กอสรางสนามเด็กเลน

วันเด็กแหงชาติอยางทั่วถึง

วัตถุประสงค

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

เลนสรางปญญา ปญญา จํานวน 1 สนาม



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

20 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.บานฉางหลาง)

21 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.หาดปากเมง)

22 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.บานผมเด็น)

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เพ่ือใหเด็กในตําบลไมฝาดไดเขา -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-เด็กในพื้นที่ อบต.ไมฝาด

ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก รวมกิจกรรมงานวันเด็กอยางทั่ว รวมกับโรงเรียนบาน มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

ถึง ฉางหลาง วันเด็กแหงชาติอยางทั่วถึง

มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก รวมกิจกรรมงานวันเด็กอยางทั่ว รวมกับโรงเรียนหาดปาก มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานผมเด็น เพ่ือใหเด็กในตําบลไมฝาดไดเขา -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก -เด็กในพื้นที่ อบต.ไมฝาด

เมง วันเด็กแหงชาติอยางทั่วถึง

โครงการอุดหนุนโรงเรียนหาดปากเมง เพ่ือใหเด็กในตําบลไมฝาดไดเขา -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก -เด็กในพื้นที่ อบต.ไมฝาด

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานฉางหลาง

ถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

วันเด็กแหงชาติอยางทั่วถึงถึง

ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก รวมกิจกรรมงานวันเด็กอยางทั่ว รวมกับโรงเรียนบานผมเด็น



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

23 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.บานหวยตอ)

24 520,000 496,000 500,000 500,000 500,000 2 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.วัดไมฝาด)

25 1,068,000 1,104,000 1,132,000 1,132,000 1,132,000 2 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.บานหวยตอ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานหวยตอ เพื่อใหเด็กในตําบลไมฝาดไดเขา -อุดหนุนการจัดงานวันเด็ก -เด็กในพื้นที่ อบต.ไมฝาด

ตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก รวมกิจกรรมงานวันเด็กอยางทั่ว รวมกับโรงเรียนบานหวยตอ มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

ถึง วันเด็กแหงชาติอยางทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ตามโครงการอาหารกลางวัน เขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด  มีสุขภาพ กลางวัน โรงเรียนวัดไมฝาด อบต.ไมฝาด มีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง อนามัยท่ีแข็งแรง

โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดไมฝาด  -เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนใน -อุดหนุนโครงการอาหาร -เด็กนักเรียนในพื้นที่

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานหวยตอ -เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนใน -อุดหนุนโครงการอาหาร -เด็กนักเรียนในพื้นที่

ตามโครงการอาหารกลางวัน เขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด  มีสุขภาพ กลางวัน โรงเรียนบาน อบต.ไมฝาด มีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง หวยตอ อนามัยท่ีแข็งแรง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

26 1,112,000 1,220,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 2 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.หาดปากเมง)

27 664,000 620,000 640,000 640,000 640,000 2 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.บานฉางหลาง)

28 260,000 272,000 208,000 208,000 208,000 2 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานท่ีขอ

รับเงินอุดหนุน

รร.บานผมเด็น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการอุดหนุนโรงเรียนหาดปากเมง -เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนใน -อุดหนุนโครงการอาหาร -เด็กนักเรียนในพื้นที่

ตามโครงการอาหารกลางวัน เขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด  มีสุขภาพ กลางวัน โรงเรียนหาดปาก อบต.ไมฝาด มีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง เมง อนามัยที่แข็งแรง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานฉางหลาง -เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนใน -อุดหนุนโครงการอาหาร -เด็กนักเรียนในพื้นที่

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานผมเด็น -เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนใน

รางกายท่ีแข็งแรง อนามัยที่แข็งแรง

กลางวัน โรงเรียนบานผมเด็น อบต.ไมฝาด มีสุขภาพ

ตามโครงการอาหารกลางวัน เขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด  มีสุขภาพ กลางวัน โรงเรียนบาน อบต.ไมฝาด มีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง ฉางหลาง อนามัยที่แข็งแรง

-อุดหนุนโครงการอาหาร -เด็กนักเรียนในพื้นที่

ตามโครงการอาหารกลางวัน เขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด  มีสุขภาพ



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

29 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 4 ศูนย สํานักปลัด

ในเรื่องของความปลอดภัย

30 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

31 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เติมโตสมวัย

โครงการอบรมทักษะเด็กเล็กภาคฤดูรอน -เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กไดฝก -ฝกทักษะดานวิชาการและ -ทําใหเด็กเล็กในพ้ืนที่มี

ทักษะและมีพัฒนาการการเจริญ ดานอื่น ๆ พัฒนาการการเรียนรูใน

ดานตาง ๆ อยางสมวัย

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เก่ียวกับความปลอดภัยในศูนย ทั้ง 4 ศูนย ผูดูแลเด็ก คณะกรรมการ

(ผลผลิตของโครงการ)

-เด็กเล็กมีรางกายที่

สานสัมพันธ อนามัยท่ีแข็งแรง แข็งแรง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

พัฒนาเด็กเล็ก 2.คณะกรรมการศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4

เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย ศูนย มีความรูความเขาใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ

โครงการการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ -เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานความ -เพื่อใหครูมีความรู  ความเขาใจ 1.คร/ูครูผุดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก -ทําให คร/ูครูผุดูแลเด็ก/

ปลอดภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

32 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

33 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

34 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม -เพ่ือใหอาคารเรียนมีสภาพที่ดี -ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง  หมูที่ 4 มีความปลอดภัย พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานแกบุคคลากรที่เกี่ยวของกับ

พัฒนาเด็กเล็ก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

-อาคารเรียนมีสภาพที่ดี

ในดานวชิาการ และดาน

อื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพครู เจาหนาที่ศูนย -เพ่ือจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดู -สงเสริมความรูแกบุคลากร -เพ่ิมประสบการณแก

บุคคลากรที่เกี่ยวของกบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอบรมทักษะเด็กและเยาวชน -เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน -ฝกทักษะดานวิชาการและ -ทําใหเด็กและเยาวชนใน

ภาคฤดูรอน ใชเวลาวางใหมีประโยชน ดานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

เล็ก

พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการศูนย

พื้นที่มีความรู ความเขาใจ

และปลอดภัย

พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา ของศนูยพัฒนาเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาของศนูย



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

35 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม -เพ่ือใหอาคารเรียนมีสภาพที่ดี -ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยตอ   หมูที่ 1 มีความปลอดภัย พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

36 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม -เพ่ือใหอาคารเรียนมีสภาพที่ดี -ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฉางหลาง   หมูที่ 5 มีความปลอดภัย พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

37 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม -เพ่ือใหอาคารเรียนมีสภาพที่ดี -ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาหละ   หมูที่ 7 มีความปลอดภัย พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

38 โครงการสงเสริมทักษะวิชาการของ -เพ่ือสงเสริมทางวิชาการของ -จัดโครงการสงเสริมทักษะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1ครั้ง/ป สํานักปลัด

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก วิชาการของเด็กเล็ก 1 ครั้ง

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(ผลผลิตของโครงการ)

-อาคารเรียนมีสภาพที่ดี

ท่ี

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

โครงการ

-อาคารเรียนมีสภาพที่ดี

และปลอดภัย

และปลอดภัย

วิชาการที่ดี

-อาคารเรียนมีสภาพที่ดี

-ทําใหเด็กมีทักษะทาง

และปลอดภัย



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

39 โครงการกอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนา -เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับรับ -กอตั้งโรงอาหาร 1 แหง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 แหง สํานักปลัด

เด็กเล็กบานนาหละ ประทานอาหาร

40 โครงการกอสรางหองน้ําครู -เพ่ือใหมีความเปนสัดสวนของ -กอสรางหองน้ําสําหรับครู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 หอง สํานักปลัด

ครูกับเด็กเล็ก 1 หอง

41 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

42 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ -เพ่ือรณรงคใหตระหนักถึง -เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

ภูมิปญญาทองถิ่นในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความสําคัญและเห็นคุณคาของ

ถิ่น

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

เล็กทั้ง 4 แหงเวลาวางใหเปนประโยชนสําหรับเด็ก

ทั้ง 4 แหง

ศิลปวัฒนธรรมของภาคใตและ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

-ทําใหเด็กมีสถานที่

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-ทําใหเด็กมีสวนรวมใน

ระดับชาติ

สําหรับรับประทานอาหาร

-ทําใหมีความเปนสัดสวน

ระหวางครูกับเด็กเล็ก

-ทําใหเด็กเล็กมีความสน

ใจในการละเลนกีฬาพื้น

บาน

การสงเสริมศิลปวัฒน

ธรรมและภูมิปญญาทอง

โครงการสงเสริมการละเลนกีฬาพ้ืนบาน -เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหใช -สงเสริมการละเลนใหเด็ก



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

43 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

44 โครงการสงเด็กรวมการแขงขันทางทักษะ -เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความ -เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป -ทําใหเด็กเล็กมีการแลก สํานักปลัด

45 โครงการสงเสริมความรูและเพิ่มพูนประสิทธิ-เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ -ครูของศนูยเด็กเล็กทั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

ภาพของครู เรียนการสอนของครู 4 ศูนย

46 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 4 ศูนย สํานักปลัด

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

-เด็กเล็กไดรับการพัฒนา

ทักษะดานวิชาการ

อยางหลากหลาย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พัฒนาเด็กเล็ก

เปลี่ยนการเรียนรูไดแสดง

ออกความสามารถดาน

ประสิทธิภาพดีขึ้น

ที่สงผลตอการพัฒนาสติ

วิชาการกับหนวยงานอื่น รูของเด็กเล็ก เล็กทั้ง 4 แหง

วิชาการ

-ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน

-ทําใหครูปฏิบัติงานมี

โครงการสงเสริมและปองกันการขาดสาร -เพ่ือสงเสริมการใชเกลือไอโอดีน-ผูประกอบอาหาร

ไอโอดีนสําหรับเด็กปฐมวัย ในการปรุงอาหารกลางวันที่ -ผูปกครองเด็กทุกคน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่บาน -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ปญญาของเด็กในศนูย

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของเด็ก -เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกความ เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถในดานวิชาการและ เล็กทั้ง 4 แหง

สรางสรรคทางกิจกรรม



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

47 โครงการกอสรางรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน -เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่ -กอสรางรั้วขนาด 15x25 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาหละ  หมูที่ 7 เหมาะสม เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

48 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

49 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

ทองเที่ยวได

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

อบต.ไมฝาด ทําความดีใหกับเยาวชน "คนดี  ศรีไมฝาด"

ที่เพียงพอ

โครงการฝกอบรมการใชภาษาตางประเทศ -เพ่ือสงเสริมใหประชาชนที่ -จางวิทยากรชาวตาง

เพ่ือเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร สมใจมีความรู และทักษะในการ ประเทศมาฝกอบรมใหกับ

ใชภาษา  กับชาวตางชาติ ประชาชนที่สนใจในการใช

ภาษา ประเทศสื่อสารกับนัก

แกเด็กเล็กมีสภาพแวด

ลอมที่เหมาะสม

-ทําใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-ทําใหเกิดความปลอดภัย

โครงการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเยาวชน -สงเสริม  ปลูกจิตสํานึกในการ -จัดกิจกรรม 

มีครุภณัฑไฟฟาและวิทยุ

-ทําใหประชาชนในพ้ืนที่

มีทักษะความรูความเขา

ใจ  ในการใชภาษาตาง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

50 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ศพด.

บานฉางหลาง

51 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ศพด.

บานฉางหลาง

52 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ศพด.

บานฉางหลาง

53 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ศูนย ศพด.

บานฉางหลาง

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

อบรมใหความรูแกผูปกครอง ในเด็กเล็ก

พัฒนาเด็กเล็กบานฉางหลาง แข็งแรง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-เด็กมีสุขภาพอนามัยและความ -จัดกิจกรรมสงเสริมความรู

ใหกับเด็กเล็ก ในการดูแลสุขภาพ

โครงการสงเสริมความรูและทักษะดาน -เพ่ือสงเสริมการมีสุขอนามัยที่ดี -จัดกิจกรรมสงเสริมความรู -ทําใหเด็กมีสุขภาพ

สุขภาพเด็ก  สําหรับครู ผูปกครองเด็กศูนย -สงเสริมการมีคุณภาพรางกายที่ และทักษะดานสุขภาพเด็ก อนามัยดี

ปากด/ีชลอปญหาฟนผุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แข็งแรง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสขุนิสัยดี  จิตใจแจมใส รางกาย -เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กมีสุข -จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ -ทําใหเด็กเล็กมีสุขนิสัย

แข็งแรง นิสัยในการดูแลสุขภาพ

ใหกับครูและผูปกครองเด็ก -เด็กมีรางกายสุขภาพที่

โครงการศนูยเด็กปลอดโรค -ทําใหเด็กมีสุขภาพ

ปลอดภัย เกี่ยวกับโรคตาง ๆ แกผู อนามัยดีและความปลอด

ปกครอง ภัย

โครงการสงเสริมหนูนอยฟนสวย -เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กมีสุขภาวะ-จัดกิจกรรมตรวจสุขภาวะ -เด็กเล็กมีสุขภาวะในชอง

ในชองปากที่ดี ในชองปาก

ในการดูแลสสุขภาวะชองปากเด็ก

-แกปญหาฟนผุ



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

54 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ศูนย ศพด.

บานหวยตอ

55 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ศูนย ศพด.

หาดปากเมง

56 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ศูนย ศพด.

บานนาหละ

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย การออก -เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กมีสุขนิสัย -เด็กเล็กของศนูยบาน -ทําใหเด็กเล็กมีสุขนิสัย

กําลังกายอยางตอเนื่อง ในการดูแลสุขภาพ หวยตอ ในการดูแลสุขภาพ

โครงการ ศพด. หวงใยใสใจสุขภาพ ลด ละ --เพ่ือสงเสริมการมีสุขอนามัย -ผูปกครองนักเรียน ศพด. -ทําใหเด็กมีสุขภาพ

อาหารประเภท ปง ทอด ยาง แกเด็ก ที่ดี หาดปากเมงทุกคน อนามัยดี

ปฐมวัย -สงเสริมการมีสุขภาพรางกายที่ -เด็กมีรางกายสุขภาพที่

แข็งแรง มีน้ําหนัก สวนสูง แข็งแรง

เหมาะสมตามเกณฑ

โครงการสงเสริมสุขภาพในชองปากตั้งแต -เด็กมีสุขภาพอนามัยและความ -จัดกิจกรรมสงเสริมความรู -ทําใหเด็กมีสุขภาพฟนที่

เยาว ปลอดภัย เกี่ยวกับโรคตาง ๆ แกผู ดีขึ้น

ปกครอง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

57 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 รายการ สํานักปลัด

58 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 รายการ สํานักปลัด

59 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 รายการ สํานักปลัด

สิ่งกอสราง ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ดินและสิ่งกอสราง ไดบํารุงรักษาและ

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ -เพ่ือใหมีการบํารุงรักษาและ --บํารุงรักษาและปรับปรุง -ที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุง ใหสามารถใช

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -เพ่ือใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสินไดบํารุงรักษา

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรัพยสิน และซอมแซมใหสามารถ

งานไดตามปกติ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -เพ่ือใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสิืนไดบํารุงรักษา

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรัพยสิน และซอมแซมใหสามารถ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 3 ครั้ง/ป สํานักปลัด

2 250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา -เพ่ือใหประชาชนในตําบลไดมี -จัดสงนักกีฬาเขารวมแขง -ประชาชนในตําบลมี

กับหนวยงานอื่น ความรัก สามัคคี และมีสุขภาพ ขันกีฬากับหนวยงานอื่น ความรักสามัคคีและมี

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.2     แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานกีฬาและนันทนาการ

รางกายที่แข็งแรง สุขภาพรางกายแข็งแรง

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําปภายใน -เพ่ือใหประชาชนในตําบลไดมี -จัดการเขงขันกีฬาภายใน -ประชาชนในตําบลมี

ตําบลไมฝาด ความรัก สามัคคี และมีสุขภาพ ตําบลไมฝาด ความรักสามัคคีและมี

รางกายที่แข็งแรง สุขภาพรางกายแข็งแรง

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน -เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในพื้น -จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา -เพ่ือใหเกิดความรักความ

ตําบลไมฝาด ที่ไดรูถึง และใชเวลาวางใหเกิด ใหเยาวชนในตําบลไมฝาด สามัคคีในหมูคณะ

ประโยชน



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

2 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

4 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

1.3     แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการในดานวัฒนธรรมและประเพณี -เพ่ือใหประชาชนในตําบลไดมี -สนับสนุนงบประมาณใน -ประเพณีวัฒนธรรมและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

และเทศกาลตาง ๆ ภูมิปญญาทองถ่ิน การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม การจัดเกี่ยวกับการอนุรักษ ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับ

และภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมและ การอนุรักษและสืบทอด

ภูมิปญญาทองถิ่น ตอไป

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา -เพ่ือใหประชาชนไดรวมกิจ -จัดกิจกรรมทางศาสนา -เพ่ือใหประชาชนได

โครงการอบรมใหความรูและสงเสริม -เพ่ืออบรมใหความรูและสง -เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให -ทําใหประชาชนในตําบล

กิจกรรมทางศาสนา เสริมการประกอบศาสนกิจของ ความรูสงเสริมทางศาสนา มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

วัดและมัสยิดของประชาชนใน ในเขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด ทางศาสนาเพ่ิมขึ้น

พ้ืนที่

(งานชักพระ) กรรมทางศาสนา พุทธ  1 ครั้ง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

โครงการสงเสริมประเพณีการจัดงานลอย -เพ่ือใหประชาชนไดรวมอนุรักษ -จัดงานวันลอยกระทงใน -เพ่ือใหประชาชนไดรวม

กระทง ขนบธรรมเนียม พ้ืนที่ ตําบลไมฝาด 1 แหง งานวันลอยกระทง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

5 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

7 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 แหง สํานักปลัด

กองชาง

8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

1.3     แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสงเสริมประเพณีการจัดงาน -เพ่ือใหประชาชนไดรวมอนุรักษ -จัดงานวันสงกรานตในพ้ืน -เพ่ือใหประชาชนไดเขา

วันสงกรานต ขนบธรรมเนียมประเพณีทอง ที่  ตําบลไมฝาด 1 แหง รวมงานวันสงกรานต

ถิ่น

โครงการจัดฝกอบรมใหความรูดานศาสนา -เพ่ือใหประชาชนไดมีความรู -จัดฝกอบรม 1 ครั้ง -เพ่ือใหประชาชนไดมี

หมผาพื้นเมือง เมือง 1 ครั้ง รวมงานรณรงคนุงหมผา

พ้ืนเมือง

และวัฒนธรรม ความเขาใจในศาสนาและ ความรูเขาใจในศาสนา

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง วัฒนธรรม และวัฒนธรรม

โครงการกอสรางเมรุเผาศพ หมูที่ 1 , 3 -เพ่ือใหมีสถานที่เผาศพของ -กอสรางเมรุเผาศพ จํานวน -เพ่ือใหมีสถานที่เผาศพ

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง หมูบานและรักษาสภาพสิ่ง 2 แหง และรักษาสภาพแวดลอม

แวดลอมที่ดี ที่ดี

โครงการรณรงคนุงหมผาพื้นเมือง -เพ่ือใหประชาชนไดรวมอนุรักษ -จัดงานรณรงคนุงหมผาพื้น -เพ่ือใหประชาชนไดเขา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

9 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 หมูบาน สํานักปลัด

10 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 หมูบาน สํานักปลัด

11 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

1.3     แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

เดียวกัน

มัสยิดบานฉางหลาง  หมูที่ 7  ตําบลไมฝาด ความรู  ความเขาใจ ดานศาสนา

โครงการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม ความรู ความเขาใจ กอ

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง อิสลาม เกิดความสามัคคแีละการ

ปฏิบัติเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอบรมความรูทางศาสนาอิสลาม -เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับ จัดกิจกรรมอบรมความรูทาง

ปฏิบัติเปนไปในทิศทาง

แกเยาวชน (ภาคฤดูรอน) ความรู ความเขาใจ ในพิธกีรรม ทางศาสนาอิสลาม แก ความรู ความเขาใจ กอ

ทางศาสนาอิสลาม เยาวชน เกิดความสามัคคีและการ

มัสยิดบานฉางหลาง  หมูที่ 5  ตําบลไมฝาด ความรู  ความเขาใจ ดานศาสนา ศาสนาอิสลาม ความรู ความเขาใจ กอ

อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง อิสลาม เกิดความสามัคคแีละการ

เดียวกัน

โครงการอบรมความรูทางศาสนาอิสลาม -เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับ จัดกิจกรรมอบรมความรูทาง -ประชาชนในพื้นที่มี

-เพื่อใหเยาวชนในพื้นที่ไดรับ -จัดกิจกรรมอบรมความรู -ประชาชนในพื้นที่มี

-ประชาชนในพื้นที่มี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

ปฏิบัติเปนไปในทิศทาง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

13 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

14 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

พ้ืนที่

โครงการในพิธีทางศาสนา -เพ่ืออบรมใหความรูและสง -เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมให -ทําใหประชาชนในตําบล

เสริมการประกอบศาสนกิจของ ความรูสงเสริมทางศาสนา มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

โครงการจัดงานเทศกาลอนุรักษหอยตะเภา -เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวของ -จัดงานเทศกาลอนุรักษ -ทําใหมีนักทองเที่ยวเพ่ิม

อําเภอสิเกา  และจังหวัดตรัง หอยตะเภา ขึ้น

-สงเสริมการทองเที่ยว

วัดและมัสยิดของประชาชนใน ในเขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด ทางศาสนาเพ่ิมขึ้น

ของอําเภอสิเกา

โครงการอบรมใหความรูเรื่องดูแลสุขภาพ -เพ่ือใหผูที่ผานการเขาสุนัต -จัดอบรมใหความรูเรื่อง -เพ่ือใหผูที่ผานการเขา

พิธีสุนัต ไดดูแลและปฏิบัติตัวไดอยาง การดูแลสุขภาพหลังพิธี พิธีสุนัตมีสุขภาพอนามัย

ถูกตอง เขาสุนัต ที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.3     แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  :  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 รายการ สํานักปลัด

2 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 รายการ สํานักปลัดคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -เพ่ือใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสินไดบํารุงรักษา

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรัพยสิน และซอมแซมใหสามารถ

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรัพยสิน และซอมแซมใหสามารถ

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก

3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -เพ่ือใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสิืนไดบํารุงรักษา

















































                                     



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 1 แหง กองชาง

2 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 1 แหง กองชาง

3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 แหง กองชาง

4 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 แหง กองชาง

-เพื่อปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ -ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ -อบต.มีสถานที่กําจัดขยะ

(ครั้งที่ 2) ในเขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด ถนนสายปากเมง - เตาถาน ในพื้นที่ อบต.ไมฝาดได

โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ

-เพื่อใหมีสถานที่กําจัดขยะของ -กอสรางสถานที่สําหรบั -เพื่อใหมีสถานที่กําจัด

โครงการกอสรางที่ทิ้งขยะแบบพลังงาน -เพื่อใหมีสถานที่กําจัดขยะ -กอสรางสถานที่สําหรบั -เพื่อใหมีสถานที่กําจัด

อยางมีประสิทธิภาพ

-เพื่อปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ -ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ -อบต.มีสถานที่กําจัดขยะ

(ครั้งที่ 1) ในเขตพื้นที่ อบต.ไมฝาด ถนนสายปากเมง - เตาถาน ในพื้นที่ อบต.ไมฝาดได

โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาและถนน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

อยางมีประสิทธิภาพ

เผาขยะระบบควบคุมอากาศ หมูที่ 4

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ตําบล กําจัดขยะในเขต ต.ไมฝาด ขยะของ ตําบลไมฝาด

โครงการกอสรางศูนยบริการขยะพรอมเตา

แบบพลังงานของตําบล กําจัดขยะแบบพลังงานใน ขยะของ ตําบลไมฝาด

เขตตําบลไมฝาด จํานวน

1 แหง

จํานวน 1 แหง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

5 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 ระบบ กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานไฟฟาและถนน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย -เพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย -ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย -เพื่อใหมีระบบการ

ของชุมชน ภายในตําบล บําบัดนํ้าเสียที่ดี



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 แหง สํานักปลัด

3 40,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 รายการ สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

บริหารจัดการเร่ืองขยะจาก ในตางจังหวัด

ตามปกติ

โครงการศกึษาอบรมดูงานบริหารจัดการ -เพื่อสงเสริมใหประชาชนได -จัดอบรมศกึษาดูงาน  ณ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ขยะมูลฝอย รับความรู ความเขาใจในการ ทองถิ่นอื่น หรือทองถิ่นอื่น ในการปฏิบัติงานดาน

การจัดการขยะมูลฝอย

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรพัยสิน และซอมแซมใหสามารถ

โครงการรณรงคการลดปริมาณและคัดแยก -เพื่อปลูกจิตสํานึกและใหความ -กิจกรรมรณรงคการคัด -สามารถคัดแยกขยะและ

ขยะ รู  การลดปริมาณและการแยก แยกขยะอบรมสรางจิต นํามารีไซเคิลไดเปนขั้น

ขยะ สํานึกใหความรูแก ตอนตอไป

ประชาชน

ใชงานไดตามปกติ

ตาง ๆ มาประยุกตใชกับพื้นที่

สถานที่จริง ไดนําองคความรู

ตําบลไมฝาด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -เพื่อใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสินไดบํารุงรักษา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 รายการ สํานักปลัดคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -เพื่อใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสินไดบํารุงรักษา

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรพัยสิน และซอมแซมใหสามารถ

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2     แผนงานการเกษตร.  :  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช พระเกียติ ชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการเฉลิมพระเกียรติการดําเนินการหรือ-เพื่อสรางจิตสํานึกในการจัด -จัดกิจกรรมรณรงคสราง -ประชาชนในตําบลมี

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช การทรพัยากรธรรมชาติใหกับ จิตสํานึกในการอนุรักษ ความรักหวงแหนในคุณ

ดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ ประชาชน การปลูกปาเฉลิม ทรัพยากรธรรมชาติ คาของทรัพยากรธรรม

สิ่งแวดลอม การทรัพยากรธรรมชาติใหกับ อนุรักษสิ่งแวดลอม ความตระหนักในคุณคา

บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ -เพื่อสรางจิตสํานึกในการจัด -จัดอบรมอาสาสมัคร -ประชาชนในตําบลมี

เกลาเจาอยูหัว

ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวิชิร

ประชาชน ของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

3 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

4 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2     แผนงานการเกษตร.  :  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

สิ่งแวดลอม

ประชาชน การปลูกปาเฉลิม ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์  รักษพื้น -เพื่อสงเสริมการปลูกตนไมใน -เพื่อสรางจิตสํานึกในการทํา -ประชาชนในตําบลมี

ที่สีเขียว พื้นที่ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว การดูแล ความตระหนักถึง

สิ่งแวดลอม ประโยชนของตนไมและ

พระเกียรติ

พระบรมราชินีนาถ

และสิ่งแวดลอม

โครงการอนุรักษปาชุมชน -เพื่อสงเสริมการอนุรักษปา -เพื่อสรางจิตสํานึกในการ -ประชาชนในตําบลมี

โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรและโครงการตาม

พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

-เพื่อสรางจิตสํานึกในการจัด

การทรัพยากรธรรมชาติใหกับ

-จัดกิจกรรมรณรงคสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษ

-ประชาชนในตําบลมี

ความรักหวงแหนในคุณ

คาของทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ชุมชน จัดการทรพัยากรธรรมชาติ ความตระหนักในคณุคา

ใหกับประชาชน ของทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

7 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

8 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2     แผนงานการเกษตร.  :  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงปาชุมชนควนเห็นเล -เพื่ออนุรักษผืนปาใหมีการ -จัดทําแนวเขตปา -ประชาชนในตําบลมี

หมูที่ 1  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา ขยายเพิ่ม ปองกันการบุกรุก -ปลูกตนไมเพิ่มเติม ความตระหนักถึง

จังหวัดตรัง ปาดวย ประโยชนของตนไม

โครงการอบรมสงเสริมใหความรูการรับมือ -เพื่อสรางจิสํานึกในการใชน้ํา -จัดกิจกรรมฝกอบรม ให -สามารถรับมือกับปญหา

กับปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้น ใหเกิดประโยชนสูงสุดและ ความรูเก่ียวกับการใชน้ํา ภัยแลงที่เกิดขึ้นในทุก ๆ

พรอมรับมือกับภัยแลงได และการกักเก็บน้ําไวใชใน ปได

ชวงฤดูแลง

โครงการปลูกปาทดแทนเพ่ืออนุรักษหรือ -เพื่อปลูกปาทดแทนพื้นที่กอ -โครงการปลูกปาทดแทน -ไดพ้ืนที่ปาใหมมาทด

รักษาสภาพสิ่งแวดลอม  หมูที่ 1  สรางโครงการปรับปรุงฟนฟู อนุรกัษหรือรักษาสภาพ แทนปาที่ถูกทําลาย

ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง บริเวณนํ้าตกอางทอง สิ่งแวดลอม







s





s
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หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1 แหง กองชาง

2 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1 แหง กองชาง

3 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1 แหง กองชางโครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค -เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ -กอสรางลานกีฬาเอนก -ทําใหประชาชนมีสุขภาพ

หมูที่ 6  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา สําหรับใชในการออกกําลังกาย ประสงคของหมูที่บาน รางกายที่แข็งแรง

จังหวัดตรัง เลนกีฬาของหมูบาน จํานวน 1 แหง

จังหวัดตรัง เลนกีฬาของหมูบาน จํานวน 1 แหง

โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค -เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ -กอสรางลานกีฬาเอนก -ทําใหประชาชนมีสุขภาพ

โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค -เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ -กอสรางลานกีฬาเอนก -ทําใหประชาชนมีสุขภาพ

หมูที่ 5  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา สําหรับใชในการออกกําลังกาย ประสงคของหมูที่บาน รางกายที่แข็งแรง

หมูที่ 4  ตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา สําหรับใชในการออกกําลังกาย ประสงคของหมูที่บาน รางกายที่แข็งแรง

จังหวัดตรัง เลนกีฬาของหมูบาน จํานวน 1 แหง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

                           องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น

5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

     1.1     แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานสวนสาธารณะ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

1 ครุภัณฑ 2,500,000 2,500,000 - - - กองชาง

2 ครุภัณฑ - - - 2,400,000 2,400,000 สํานักปลัด

3 ครุภัณฑ 814,000 814,000 - - - กองชาง

พรอมกระเชาซอมไฟฟา ชนิด 6 ลอ

หนวยงาน
งบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน -ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ

-ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

-ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีครุภัณฑ

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา

2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

เคร่ืองยนตดีเซลขนาดไมนอยกวา

4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาไมนอย

กวา 150 แรงมา จํานวน 1 คัน

-จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน

6 ลอ ปริมาตร กระบอกสูบไมต่ํากวา

6,000 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย

จํานวน 1 คัน



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

4 ครุภัณฑ - 868,000 868,000 868,000 868,000 สํานักปลัด

5 ครุภัณฑ - 868,000 868,000 868,000 868,000 กองคลัง

6 ครุภัณฑ 226,840 226,840 226,840 226,840 226,840 กองชาง

7 ครุภัณฑ 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 กองชาง

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป -ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป -ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน

ไฟฟา  220v จํานวน 8 เคร่ือง

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน

5.5 แรงมา ชนิด 2 ใบพัด   ใชกระแส

แผนงานเคหะและชุมชน

2,400 ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคล่ือน

-ครุภัณฑการเกษตร -จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ํา สงสูงไฟฟาขนาด

ไฟฟา  380v จํานวน 2 เคร่ือง

แผนงานเคหะและชุมชน -ครุภัณฑการเกษตร -จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ํา สงสูงไฟฟาขนาด

10  แรงมา ชนิด 1 ใบพัด   ใชกระแส



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

8 ครุภัณฑ - 11,600 11,600 11,600 11,600 สํานักปลัด

9 ครุภัณฑ 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 กองชาง

10 ครุภัณฑ 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 กองคลัง

11 ครุภัณฑ - - 120,000 120,000 120,000 กองชาง

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด

ไมนอยกวา 45 ซม. ขนาดสูงไมนอย

กวา 183 ซม. จํานวน 2 ตู

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด

กวางไมนอยกวา 91 ซม.  ขนาดหนา

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด

กวางไมนอยกวา 91 ซม.  ขนาดหนา

กวา 183 ซม. จํานวน 2 ตู

กวางไมนอยกวา 91 ซม.  ขนาดหนา

ไมนอยกวา 45 ซม. ขนาดสูงไมนอย

(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผน/นาที ระบบมัลติ

ฟงกชั่น ชนิดหมึกผง ยอขยายได  จํานวน

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล 

ไมนอยกวา 45 ซม. ขนาดสูงไมนอย

กวา 183 ซม. จํานวน  5  ตู

1 เคร่ือง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

12 ครุภัณฑ 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 สํานักปลัด

13 ครุภัณฑ 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 กองคลัง

14 ครุภัณฑ 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 กองชาง

15 ครุภัณฑ 21,000 21,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด

16 ครุภัณฑ 42,000 42,000 44,000 44,000 44,000 กองชาง

17 ครุภัณฑ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู  จํานวน 3 เคร่ือง

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู  จํานวน 2 เคร่ือง

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด

ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู  จํานวน 1 เคร่ือง

ประมวลผล จํานวน 2  เคร่ือง

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1  เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร   สําหรับงาน

ประมวลผล (แบบที่ 1)  จํานวน 1  เคร่ือง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

18 ครุภัณฑ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง

19 ครุภัณฑ 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 สํานักปลัด

20 ครุภัณฑ 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 กองคลัง

21 ครุภัณฑ 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองชาง

22 ครุภัณฑ 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 กองคลัง

23 ครุภัณฑ 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

จํานวน 3  เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ  ขนาด 800 VA

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร   สําหรับงาน

ประมวลผล (แบบที่ 1)  จํานวน 1  เคร่ือง

Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน

1 เคร่ือง

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ  ขนาด 800 VA

จํานวน  5  เคร่ือง

ขาวดํา ความเร็วไมนอยกวา 18 หนา/นาที

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

จํานวน  1  เคร่ือง

ขาวดํา ความเร็วไมนอยกวา 18 หนา/นาที

จํานวน 1  เคร่ือง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

24 ครุภัณฑ 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 สํานักปลัด

25 ครุภัณฑ 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองคลัง

26 ครุภัณฑ 6,600 - - - - กองชาง

27 ครุภัณฑ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด

28 ครุภัณฑ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง

29 ครุภัณฑ 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 สํานักปลัด

30 ครุภัณฑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer)  สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน

จํานวน 1  เคร่ือง

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

ขาวดํา ความเร็วไมนอยกวา 18 หนา/นาที

จํานวน 2  เคร่ือง

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

ขาวดํา ความเร็วไมนอยกวา 18 หนา/นาที

1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

สี แบบ Netword แบบที่ 1  จํานวน 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

สี แบบ Netword แบบที่ 1  จํานวน 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภํณฑโรงงาน -จัดซื้อเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูงแรงดันไมนอย

กวา 110 บาร  จํานวน 1 เคร่ือง

แผนงานเคหะและชุมน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -จัดซื้อโคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียม กิ่งโคม

ไฟฟาพรอมแปนและอุปกรณ  จํานวน  10 ชุด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

31 ครุภัณฑ 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 กองชาง

32 ครุภัณฑ 84,000 84,000 88,000 88,000 88,000 สํานักปลัด

(งานการศึกษา)

33 ครุภัณฑ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สํานักปลัด

(งานการศึกษา)

34 ครุภัณฑ 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 สํานักปลัด

(งานการศึกษา)

35 ครุภัณฑ 4,800 - - - - สํานักปลัด

(งานการศึกษา)

1,500 ลิตร  จํานวน 14 ถัง

แผนงานการศึกษา ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด

งานประมวลผล  จํานวน 4 เคร่ือง

LED  สี แบบ Network  แบบที่ 1

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับ

จํานวน 4 เคร่ือง

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานเคหะและชุมน ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร  หรือชนิด

กวา 183 ซม. จํานวน 4 ตู

ไมนอยกวา 45 ซม. ขนาดสูงไมนอย

กวางไมนอยกวา 91 ซม.  ขนาดหนา

จํานวน 3 เคร่ือง

แผนงานการศึกษา ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

36 ครุภัณฑ 29,000 - - - - สํานักปลัด

37 ครุภัณฑ - 20,800 20,800 20,800 20,800 สํานักปลัด

(งานการศึกษา)

38 ครุภัณฑ 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 สํานักปลัด

(งานการศึกษา)

39 ครุภัณฑ 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 สํานักปลัด

(งานการศึกษา)

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

บัญชีครุภัณฑ

แผนงานการศึกษา ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 

ไมนอยกวา 45 ซม. ขนาดสูงไมนอย

กวา 183 ซม.  จํานวน 5 ตู

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด

กวางไมนอยกวา 91 ซม.  ขนาดหนา

จํานวน 10 เคร่ือง

แผนงานการศึกษา ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว

จํานวน 13 เคร่ือง

เด็กเล็ก  จํานวน 7 ชุด เปนเงิน 24,500 บาท

เปนเงนิ 55,000 บาท

-จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้รบัประทานอาหาร

แผนงานการศึกษา ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

40 ครุภัณฑ 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 กองคลัง

41 ครุภัณฑ 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 กองคลัง

42 ครุภัณฑ 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 สํานักปลัด

43 ครุภัณฑ 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 สํานักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภํณฑสํานักงาน -โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา

-จัดซื้อตูเอนกประสงค 13 ชองแฟม  

จํานวน  1 ตู  ตั้งไว 5,200 บาท

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภํณฑสํานักงาน -จัดซื้อชั้นวางแฟมแบบ 2 ชั้น 20 ชอง

จํานวน 2 ตู เปนเงิน 7,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -จัดซื้อรถจักรยานยนต 120 ซีซ ีจํานวน 1 คัน

80x50x55 เซนติเมตร  จํานวน 3 ตัว

120x60x75 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

และ  เกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอยกวา

กวา 4,800x4,800 dpi  สามารถสแกน

เอกสารไดไมนอยกวากระดาษ A4 มีชองเชื่อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร

ทั่วไปมีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

(Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

44 ครุภัณฑ 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 กองคลัง

45 ครุภัณฑ 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 กองชาง

46 ครุภัณฑ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 กองชาง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

(Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง

กวา 4,800x4,800 dpi  สามารถสแกน

เอกสารไดไมนอยกวากระดาษ A4 มีชองเชื่อม

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร

ทั่วไปมีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

เอกสารไดไมนอยกวากระดาษ A4 มีชองเชื่อม

(Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

ทั่วไปมีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

กวา 4,800x4,800 dpi  สามารถสแกน

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร

เนอรชนิดปอนกระดาษ A4 อัตโนมัติ ไดไม

นอยกวา 50 แผน สามารถสแกนได 2 หนา

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 เปนสแกน

นอยกวา 1 ชอง

สแกนกระดาษ A4 ไดไมนอยกวา 20 ppm ฯลฯ

แบบอัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกนสูง

สุดไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการ



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

47 ครุภัณฑ - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 สํานักปลัด

48 ครุภัณฑ - 198,900 198,900 198,900 198,900 สํานักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ไมเกิน 2,600 รอบตอนาที

(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํามี

กําลังไมนอยกวา 85 แรงมา ที่มีความเร็วรอบ

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑการเกษตร -จัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคล่ือน

4 ลอ ขนาด 85 แรงมา ระบบเครื่องยนตดีเซล

2) เคร่ืองกรองน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาด ø

8x44 นิ้ว  คุณสมบัติกรองหินปูน

1)เคร่ืองกรองน้ําระบบอัตโนมัติ ขนาด ø

8x44 นิ้ว  คุณสมบัติกรองตะกอน , กลิ่น

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑงานบานงานครวั -จัดซื้เครื่องกรองนํ้า จํานวน 3 ชุด

5) ปมอัตโนมัติ ขนาด 1HP.220V.

4) เคร่ืองกรองเซรามิค ขนาด 5 ไส

(พรอมไสกรอง ขนาด 0.3 ไมครอน)

3) ถังน้ําเกลือขนาด 100 ลิตร (พรอมเกลือลาง

หินปูน 1กส.)



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

49 ครุภัณฑ - 26,100 26,100 26,100 26,100 สํานักปลัด

50 ครุภัณฑ - 43,800 43,800 43,800 43,800 สํานักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

1,000 ลิตร

2)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไมนอยกวา

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อถังน้ํา แบบสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร

จํานวน 3 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1)ตัวถึงเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวย

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑงานบานงานครวั -จัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด  2

กอก  จํานวน  3  ชุด

กรรม

4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

5)ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิตซ

304 ไรสารตะกั่ว

3) มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา

วัสดุหรือโลหะไมเปนสนิม

2) ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยสแตนเลส เกรด



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

51 ครุภัณฑ - 18,000 18,000 18,000 18,000 สํานักปลัด

52 ครุภัณฑ - 2,100 2,100 2,100 2,100 สํานักปลัด

53 ครุภัณฑ - 11,800 11,800 11,800 11,800 กองชาง

54 ครุภัณฑ - 10,200 10,200 10,200 10,200 สํานักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

สงเอกสารไมนอยกวา 6 วินาทีตอแผน 

จํานวน 1 เคร่ือง

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

เคร่ือง Facsimile หรือโทรภาพความเร็วในการ

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูบานเปดมือจับบิด  ขนาดกวางไมนอย

กวา 900 มม. ขนาดหนาไมนอยกวา 400 มม.

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค

(Smart Card Reader)  จํานวน 3 เคร่ือง

กวา 1,830 มม. ขนาดหนาไมนอยกวา 605 มม

ขนาดสูงไมนอยกวา 737 มม.

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค TOP ทําดวยไม

Particle 25 มม. เต็มแผน ขนาดกวางไมนอย

ขนาดสูงไมนอยกวา 1,830 มม. จํานวน 2 ตู

จํานวน 3 ตัว



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

55 ครุภัณฑ - 33,000 33,000 33,000 33,000 สํานักปลัด

56 ครุภัณฑ - 42,000 42,000 42,000 42,000 สํานักปลัด

57 ครุภัณฑ - 56,000 56,000 56,000 56,000 สํานักปลัด

58 ครุภัณฑ - 84,000 84,000 84,000 84,000 กองคลัง

59 ครุภัณฑ - 17,000 17,000 17,000 17,000 สํานักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

จํานวน 30 ตัว

กวางไมนอยกวา 437 มม. ขนาดหนาไมนอย

กวา 575 มม. ขนาดสูงไมนอยกวา 895 มม.

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงค โครงเกาอี้ทําจาก

เหล็กแปป ชุปโครเม่ียม หุมดวยหนัง ขนาด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน   ชนิด

ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน   ชนิด

ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน   ชนิด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน   ชนิด

ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง

ติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

60 ครุภัณฑ - 6,500 6,500 6,500 6,500 สํานักปลัด

61 ครุภัณฑ - 6,500 6,500 6,500 6,500 กองชาง

62 ครุภัณฑ - 44,000 44,000 44,000 44,000 สํานักปลัด

63 ครุภัณฑ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง

64 ครุภัณฑ - 44,000 44,000 44,000 44,000 กองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6  จํานวน 5 ตัว

หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6  จํานวน 5 ตัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 6)

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล  จํานวน  2 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่ 1  จํานวน 2 เคร่ือง

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 6)

ประมวลผล  จํานวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 4)



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

65 ครุภัณฑ - 22,000 22,000 22,000 22,000 กองชาง

66 ครุภัณฑ - 44,000 44,000 44,000 44,000 กองชาง

67 ครุภัณฑ - 5,200 5,200 5,200 5,200 กองคลัง

68 ครุภัณฑ 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองชาง

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 16)

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

จํานวน  3  เคร่ือง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 4)

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED 

ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน  2  เคร่ือง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

ประมวลผล  จํานวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 6)

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่ 1  จํานวน 2 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

69 ครุภัณฑ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชาง

70 ครุภัณฑ - 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

71 ครุภัณฑ - 45,000 45,000 45,000 45,000 กองคลัง

-องศามุมมอง 7 องศา ,  กําลังขยาย 6 เทา

-เสนผาศูนยกลางเลนสวัตถุ 22 มม.

-ความแมนยําการวัดองศา +-1 องศา

-เสนผาศูนยกลางเลนสตา  16  มม.

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

-สามารถปรับโฟกัส ใหเขากับสายตาได

-มีจุดยึดขาตั้ง   ,  สามารถวัดความสูงได

-สามารถวัดองศาแนวนอนได , สามารถวัดองศา

แนวตั้งได ,มี จอ LCD แสดงผลการวัดภายนอก

-ระยะทําการวัด 600 เมตร 

-ความแมนยําการวัดระยะ +-0.5 เมตร

แผนงานเคหะและชุมน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -จัดซื้อโคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียม กิ่งโคม

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 7)

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํารวจ -จัดซื้อกลองวัดระยะดวยเลเซอร

-เปนระบบวัดดวยแสงเลเซอร

-สามารถวัดจากจุดถึงจุดไดทั้งแนวนอน

แนวลึก แนวตั้ง

ไฟฟาพรอมแปนและอุปกรณ  จํานวน  50 ชุด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต

จํานวน  1  เตรื่อง

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

72 ครุภัณฑ - 30,000 30,000 30,000 30,000 กองชาง

73 ครุภัณฑ - 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

74 ครุภัณฑ - 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด

75 ครุภัณฑ - 8,500 8,500 8,500 8,500 สํานักปลัด

76 ครุภัณฑ - 3,900 3,900 3,900 3,900 กองคลัง

77 ครุภัณฑ - 1,200 1,200 1,200 1,200 กองคลัง

78 ครุภัณฑ - 8,900 8,900 8,900 8,900 สํานักปลัด

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา

ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 17)

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6  จํานวน 3 ตัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน 1 ตัว

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะหมูบูชา  ขนาดหนากวาง 12 นิ้ว

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล  แบบที่ 2  จํานวน 1 เคร่ือง

(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะคอมพิวเตอร

ฉบับเดือน มีนาคม 2562 หนา 4)

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะหมูบูชา  ขนาดหนากวาง 9 นิ้ว

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

79 ครุภัณฑ - 21,000 21,000 21,000 21,000 สํานักปลัด

(การศกึษา)

80 ครุภัณฑ - 13,500 13,500 13,500 13,500 สํานักปลัด

81 ครุภัณฑ - 10,000 10,000 - - กองชาง

82 ครุภัณฑ - 4,000 4,000 - - สํานักปลัด

83 ครุภัณฑ - 23,200 23,200 - - สํานักปลัด

(การศกึษา)

- จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง  ขนาดไมนอย

-จัดซื้อเลื่อยโซยนต เคร่ืองยนตเบนซิน 2จังหวะ

ขนาดโซ 3/8" PMMC 3 บารขนาดไมนอยกวา

11 "  กําลังสูงสุดไมนอยกวา 0.80 แรงมา

จํานวน 1 เคร่ือง

-จัดซื้อเคร่ืองเสียงแบบพกพา ขนาดลําโพง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑกอสราง

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

กวางไมนอยกวา 91 ซม.  ขนาดหนา

ไมนอยกวา 45 ซม. ขนาดสูงไมนอย

กวา 183 ซม. จํานวน 4 ตู

กวา 47x50x80 ซม.  จํานวน 50 ตัว

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด

ไมนอยกวากวา 6"  กําลังขับสูงสุดไมนอยกวา

30 วัตต  พรอมไมโครโฟนและอุปกรณ

จํานวน 1 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้รบัประทานอาหาร

เด็กเล็ก  จํานวน 6 ชุด  



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) รับผิดชอบหลัก

84 ครุภัณฑ - 2,600 2,600 2,600 2,600 กองชาง

85 ครุภัณฑ - 14,900 14,900 14,900 14,900 สํานักปลัด

86 ครุภัณฑ - 7,800 7,800 7,800 7,800 กองคลัง

87 ครุภัณฑ - 9,400 9,400 9,400 9,400 กองชาง

88 ครุภัณฑ - 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน 2 ชุด

บัญชีครุภัณฑ

           แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เปาหมาย งบประมาณ
หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร -จัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

ขาวดํา ความเร็วไมนอยกวา 18 หนา/นาที

จํานวน 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน 1 ชุด

เปนเงนิ 3,900 บาท  ระดับ 3-6 จํานวน 2 ชุด

เปนเงนิ 11,00 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑสํานักงาน -จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1-2  จํานวน 1 ชุด

เปนเงนิ 3,900 บาท  ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด

เปนเงนิ 5,500 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ -จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงกลางแจงติดรถยนต

พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 7 หมูบาน สํานักปลัด

สวนรวมในการพัฒนาตําบล ทุกหมูบาน สวนรวมในการพัฒนา กองคลัง

2 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 ครั้ง/ป สํานักปลัด

4 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 รายการ -ประชาชนและผูเกี่ยว สํานักปลัด

ของดําเนินการเลือกตั้ง

เกี่ยวของ

ขอกฎหมายกําหนด

ตามที่ขอกฎหมายกําหนด

สถาบัน

งานรัฐพิธีและงานอื่น ๆ ที่

จราจร

รวมแสดงความจงรักภักดี

แกสถาบัน

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี -เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก และ -จัดงานพระราชพิธีและ -ประชาชนและบุคลากร

รวมแสดงความจงรักภักดีแก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ อบต.สัญจร -เพ่ือใหประชาชนในตําบลไดมี -จัดประชุม อบต.สัญจร -ประชาชนในตําบลไดมี

มีประสิทธิภาพ

และการจัดเก็บภาษีเปนไปอยาง ตําบล

โครงการฝกอบรมกฎหมายและระเบียบ -เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน -จัดฝกอบรมกฏหมายและ -ทําใหประชาชนในตําบล

คาใชจายในการเลือกตั้ง -เพ่ือใหมีการเลือกตั้งตามที่ -จัดการเลือกตั้ง

วินัยจราจร

จราจร

ตําบลไดรับความรูในดาน ระเบียบวินัยจราจรใหกับ ไดรับความรูในดาน

กฎหมายและระเบียบวินัย ประชาชน จํานวน 1 รุน กฎหมายและระเบียบวินัย

พนักงาน อบต. และประชาชน



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

5 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 รายการ สํานักปลัด

6 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

7 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

โตสมวัย

ของ องคการบริหารสวนตําบล ในการปฏิบัติงานการเจริญเติบ ตางจังหวัด

อื่น หนวยงานอื่น งานอื่น ปฏิบัติงาน

โครงการเพ่ิมศกัยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา -เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก และ -จัดอบรมศึกษาดูงาน ณ -เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง พนักงาน อบต. ไดเพ่ิมวิสัยทัศน ทองถิ่นหรือทองถิ่นอื่นใน ปฏิบัติงาน

-ไดทราบผลการประเมิน

บริการองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด พึงพอใจของผูรับบริการองคการ ความพึงพอใจของผูรับ ผลความพึงพอใจของผู

บริหารสวนตําบลไมฝาด บริการองคการบริหารสวน รับบริการองคการบริหาร

ตําบลไมฝาด สวนตําบลไมฝาด

โครงการจัดกิจกรรมตาง ๆรวมกับหนวยงาน -เพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกับ -จัดกิจกรรมรวมกับหนวย -เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

คาจางประเมินผลความพึงพอใจของผูรับ -เพ่ือใหมีการประเมินผลความ -รายงานผลการประเมิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง สํานักปลัด

(หนวยงานที่ขอ

รับเงนิอุดหนุน 

อปท. ในพื้นที่

อําเภอสิเกา)

9 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

ของ อบต.

10 โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางมาตรฐาน -เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

หนวยงานอื่น ปฏิบัติงาน

คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางของ อบต. ไดเพ่ิม ธรรมจริยธรรมพนักงานสวน ปฏิบัติงาน

และพนักงานจาง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตําบลและพนักงานจาง

-จัดกิจกรรมฝกอบรมคุณ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ประชาชนของ อปท. ระดับ อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย -เพ่ือเผยแพรกิจกรรมและผลงาน -จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

-เพ่ืออุดหนุน อปท. ในพื้นที่ -อุดหนุน อปท.ในพื้นที่ -ศูนยปฏิบิตการรวมใน

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอสิเกา อําเภอสิเกา (ศูนยปฏิบัติการ การชวยเหลือประชาชน

ระดับอําเภอ  อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง รวมในการชวยเหลือ ของ อปท. ระดับอําเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการศนูยปฏบิัติการรวมในการชวยเหลือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

11 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

12 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 รายการ สํานักปลัด

13 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 รายการ สํานักปลัด

14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

-เพ่ือใหมีการบํารุงรกัษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสินไดบํารุงรักษา

ซอมแซมใหสามารถใชงานได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -เพ่ือใหมีการบํารุงรกัษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

ทรัพยสิน และซอมแซมใหสามารถ

หนักถึงพิษภัยจากการทุจริต ผลประโยชนทับซอนได

คานิยมของขาราชการฝายการ ไมฝาด  ทั้งขาราชการการ องคความรูตาง ๆ ที่เปนเครื่อง

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรัพยสิน และซอมแซมใหสามารถ

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

โครงการขาราชการไทยไรทุจริต -เพื่อปลูก-ปลุกจิตสํานึกและ -จัดอบรมเจาหนาที่ อบต.

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใน -เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก และ -คาใชจายในการเดินทางไป -เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงาน อบต. บุคคลภายนอก ราชการในราชอาณาจักร และพนักงาน อบต.

(สํานักปลัด) ไดเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ และนอกราชอาณาจักร บุคคลภายนอก มี

-ทรัพยสินไดบํารุงรักษา

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งาน ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

เมืองและฝายประจําใหตระ เมืองและฝายประจํา มือในการทุจริตและปองกัน

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-ทุกคนมีความรู ความเขาใจใน



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

15 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

16 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป กองคลัง

17 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ตําบล สํานักปลัด

-อบรมเจาหนาที่ อบต. -พนักงานเจาหนาท่ีได

จริยธรรม พนักงานเจาหนาท่ี ดานวินัย ไมฝาด รับการพัฒนาจิตใจ และ

และมีคุณธรรม จริยธรรม เขา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอบรมดานวินัยและคุณธรรม -เพ่ือปลูก-ปลุกจิตสํานึกให

พัฒนาตนเองใหมีจิต

พรอมใจกันเสียภาษีตามกําหนด แกไขปญหาลงพ้ืนที่ประชา มาชําระภาษีเพ่ิมข้ึนและ

โครงการคนืไมฝาดใหคนไมฝาด -เพื่อใหสามารถคืนพื้นที่ -จัดประชุมประชาคมทุก -ประชาชนในตําบลไดมี

สาธารณะใหกับประชาชนได หมูบานในการรณรงคลง สวนรวมในการพัฒนา

ภาษีตามกําหนดเวลา รายได

ระหวางองคกรและประชาชน ภาพในการจัดการจัดเก็บ

เวลาเกิดความสัมพันธอันดี สัมพันธเชิญชวน จูงใจ ให ตรงตอเวลา เกิดประสิทธิ

ประชาชนพรอมใจกันเสีย

ใชประโยชนรวมกัน พื้นที่ใชประโยชนของ ตําบลเขาใจในกฎหมาย

ตําบลไมฝาด ระเบียบ และขอบังคับ

ตาง ๆ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได

ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

-เพ่ือเปนการจูงใจใหประชาชน -รวบรวมปญหาและแนวทาง

สาธารณะ รูจักการให

และการเสียสละ

-ประชาชนในตําบลหัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

18 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

19 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

20 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการคายเยาวชน สํานึกรักษทองถิ่น -เพื่อเสริมสรางองคความรู -จัดกิจกรรมใหเยาวชนมี -ทําใหเยาวชนมีขอมูล

เสรมิสรางความสมานฉันท ดานการตอตานการทุจริตการ ความรูความเขาใจในการ องคความรูดานการตอ

คอรัปชั่น  แกเยาวชนในพื้นที่ ตอตานการทุจริต ตานการทุจริต การ

คอรัปชั่น

โครงการเขาคายพุทธบุตร -เพื่อสรางจิตสํานึกและความ -จัดกิจกรรมเขาคาย ฯ -เยาวชนมีจิตสํานึกและ

ตระหนักในการมีสวนรวมใน ตระหนักในการมีสวน

การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น รวมในการปองกันการ

แกเยาวชนในพื้นที่ ทุจริตคอรับปชั่นโดยใช

แนวทางพุทธศาสนา

โครงการประกวดพูด สุนทรพจนตอตาน -เพื่อสรางจิตสํานึกและความ -จัดกิจกรรมใหเยาวชนมี -เยาวชนมีจิตสํานึกและ

คอรรัปชั่น  หัวขอ "คอรรัปชั่น ฉันไมขอรับ" ตระหนักในการมีสวนรวมใน ความรูความเขาใจในการ ตระหนักในการมีสวน

การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นตอตานการทุจริต รวมในการปองกันการ

แกเยาวชนในพื้นที่ ทุจริตคอรรัปชั่นโดยใช

หลักการพูด

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

21 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

22 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

23 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการยุวชนไทยใสใจพัฒนาชุมชนทองถ่ิน -เพื่อสรางจิตสํานึกและความ -จัดกิจกรรมใหเยาวชนมี -เยาวชนมีจิตสํานึกและ

ตระหนักในการมีสวนรวมใน ความรูความเขาใจในการ ตระหนักในการมีสวน

การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ตอตานการทุจริต รวมในการปองกันการ

แกเยาวชนในพื้นที่ ทุจริตคอรรัปชั่น

โครงการฝกอบรมสัมนาการจัดกิจกรรม -เพื่อสรางจิตสํานึกและ -จัดเวทีประชาคมเพื่อจัด -จะไดจํานวนโครงการ

เวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนและ ตระหนักในการจัดทําแผน ทําแผนชุมชนและแผน ที่สอดคลองกับการทํา

แผนพัฒนา ชุมชนและแผนพัฒนา พัฒนา ประชาคม

-ทุกคนมีจิตสํานึกและ

บริหารสวนตําบลไมฝาด โปรงใส รวมใจ ตระหนักในการประพฤติตาม ความรู ความเขาใจในการ ตระหนักในการมีสวน

ตานทุจริต ประมวลจริยธรรมแกทุกคนใน ตอตานการทุจริต รวมในการปองกันการ

พื้นที่ ทุจริตคอรรัปชั่น

โครงการการพัมนาเครือขาย องคการ -เพือสรางจิตสํานึกและความ -จัดกิจกรรมใหทุกคนมี



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

24 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

25 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แหง สํานักปลัด

การปฏิบัติงานในเชิงรกุเสริม แบบบูรณาการ รวดเร็วทันกับปญหา

แบบบูรณาการ ประชาชน

แบบบูรณาการ ตาง ๆ นอกสถานที่และเปน สรางการบริการสาธารณะ ไมฝาดไดรับความสะดวก

สรางการบริการสาธารณะ ความตองการของ

พื้นที่ ทุจริตคอรรัปชั่น

โครงการเสริมสรางการบริหารสาธารณสุข -เพื่อบริการประชาชนในดาน -จัดกิจกรรมเพื่อการเสริม -ประชาชนในตําบล

โครงการจัดนิทรรศการวันตอตาน -เพื่อสรางจิตสํานึกและความ -จัดนิทรรศการใหทุกคนมี -ทุกคนมีจิตสํานึกและ

คอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ตระหนักในการประพฤติตาม ความรูความเขาใจในการ ตระหนักในการมีสวน

ประมวลจริยธรรมแกทุกคนใน ตอตานการทุจริต รวมในการปองกันการ

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 รายการ กองคลัง

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง กองคลัง

ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  และภาษีบํารุง เก็บภาษี ของ อบต. ที่ อบต. เปนผูจัดเก็บเอง เปนไปอยางมีประสิทธิ

ทองที่ ภาพ

3 50,000 150,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง/ป กองคลัง

4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 รายการ กองคลัง

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด -จัดทําแผนที่ภาษีและทะ -ทําใหการจัดเก็บภาษี

และทะเบียนทรัพยสินของ อบต. เก็บภาษีของ อบต. เบียนทรัพยสินภายในเขต เปนไปอยางมีประสิทธิ

อบต. ภาพ

โครงการฝกอบรมการจัดเก็บภาษีปาย -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด -จัดอบรมทําแผนที่ภาษี -ทําใหการจัดเก็บภาษี

คาบํารุงรักษาและซอมแซม -เพ่ือใหมีการบํารุงรกัษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรัพยสิน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใน -เพ่ือใหพนักงาน อบต. -คาใชจายในการเดินทางไป -เพื่อใหพนักงาน อบต.

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ไดเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ ราชการในราชอาณาจักร ไดเพ่ิมศักยภาพในการ

(กองคลัง) งาน และนอกราชอาณาจักร ปฎิบัติงาน

-ทรัพยสินไดบํารุงรักษา

และซอมแซมใหสามารถ

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

5 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 1 รายการ กองคลัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -เพื่อใหมีการบํารุงรักษาและ -บํารุงรักษาและซอมแซม -ทรัพยสินไดบํารุงรักษา

ซอมแซมใหสามารถใชงานได ทรพัยสิน และซอมแซมใหสามารถ

ตามปกติ ใชงานไดตามปกติ

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน)

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใน -เพื่อใหพนักงาน อบต. -คาใชจายในการเดินทางไป -เพื่อใหพนักงาน อบต.

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ไดเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ ราชการในราชอาณาจักร ไดเพิ่มศกัยภาพในการ

1     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(สํานักปลัด) งาน และนอกราชอาณาจักร ปฎิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา)

2 100,000 150,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานการศึกษา  :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใน -เพื่อใหพนักงาน อบต. -คาใชจายในการเดินทางไป -เพื่อใหพนักงาน อบต.

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ไดเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ ราชการในราชอาณาจักร ไดเพิ่มศกัยภาพในการ

(สํานักปลัด) งาน และนอกราชอาณาจักร ปฎิบัติงาน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใน -เพื่อใหพนักงาน อบต. -คาใชจายในการเดินทางไป -เพื่อใหพนักงาน อบต.

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ไดเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ ราชการในราชอาณาจักร ไดเพิ่มศกัยภาพในการ

(สํานักปลัด) งาน และนอกราชอาณาจักร ปฎิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 ครั้ง/ป สํานักปลัด

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานสาธารณสุข :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใน -เพื่อใหพนักงาน อบต. -คาใชจายในการเดินทางไป -เพื่อใหพนักงาน อบต.

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ไดเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ ราชการในราชอาณาจักร ไดเพิ่มศกัยภาพในการ

(สํานักปลัด) งาน และนอกราชอาณาจักร ปฎิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02

หนวยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป กองชาง

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

              องคการบริหารสวนตาํบลไมฝาด อําเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พื้นท่ี และมีความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  7   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

1.1     แผนงานเคหะและชุมชน :  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใน -เพื่อใหพนักงาน อบต. -คาใชจายในการเดินทางไป -เพื่อใหพนักงาน อบต.

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ไดเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ ราชการในราชอาณาจักร ไดเพิ่มศกัยภาพในการ

(กองชาง) งาน และนอกราชอาณาจักร ปฎิบัติงาน


