
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ  6  เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – มีนาคม พ.ศ.2563  

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร   
อ าเภอรัษฎา  จังหวดัตรัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

1. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 กํอสร๎างถนน คสล.สายเลยีบคลอง
ชลประทาน บ๎านควนไทรตอก หมูทํี่ 5 

กํอสร๎างถนน คสล.สายเลยีบคลองชลประทาน 
บ๎านควนไทรตอก หมูํที่ 5 ถนนกว๎าง 5 เมตร 
ระยะทาง 210 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.
เขาไพรก าหนด 

496,000 หมูํที่ 5 กองชําง ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
479,000.- 

2 กํอสร๎างถนน คสล.สายห๎วยขุนด า – ควน
หนองยาง หมูํที่ 2 

กํอสร๎างถนน คสล.สายห๎วยขุนด า-ควนหนอง
ยาง  หมูํที่ 2 ถนนกว๎าง 4 เมตร ระยะทางยาว 
134 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
536 ตารางเมตร ไหลํทางเฉลีย่กว๎าง 0.50 
เมตร ระยะทาง 134 เมตร ตามแบบแปลนที่ 
อบต.เขาไพรก าหนด 

316,000 หมูํที่ 2 กองชําง ระหวํางด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

1. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมูํที่ 1  
(ตอนที่ 3)  

งานโคมไฟฟ้าถนน 250 W.ชนิดกิ่งเดี่ยว, เสา
ไฟฟ้าสูง 6 เมตร พร๎อมอุปกรณ,์ โคมไฟฟ้า 
250 W,คําทาสีและตดิตั้งแผํนสะท๎อนแสง,งาน
ฐานเสาไฟฟ้า คสล., สายไฟฟ้าขุดวางสายไฟฟ้า
พร๎อมเทคอนกรีต Ground rod เหล็กกลมตัน
หุ๎มทองแดง, ตู๎ควบคุมชนิดแขวนท าจากสแตน
เลสสตลีพร๎อมโฟโตเ๎ซลและรีเลย์, ตู๎เซฟตี้กันน้ า 
60 A พร๎อมทํอคําแรงติดตั้งเสา, คําติดตั้ง
มิเตอรไ์ฟฟ้า ตามแบบแปลน อบต.เขาไพร
ก าหนด 

499,000 หมูํที่ 1 กองชําง ระหวํางด าเนินการ 

2 ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมูํที่ 2  
(ตอนที่ 3)  

งานโคมไฟฟ้าถนน 250 W.ชนิดกิ่งเดี่ยว, เสา
ไฟฟ้าสูง 6 เมตร พร๎อมอุปกรณ,์ โคมไฟฟ้า 
250 W,คําทาสีและตดิตั้งแผํนสะท๎อนแสง,งาน
ฐานเสาไฟฟ้า คสล., สายไฟฟ้าขุดวางสายไฟฟ้า
พร๎อมเทคอนกรีต Ground rod เหล็กกลมตัน
หุ๎มทองแดง, คําแรงติดตั้งเสา, คําติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า ตามแบบแปลน อบต.เขาไพรก าหนด 
 

499,000 หมูํที่ 2 กองชําง ระหวํางด าเนินการ 

 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

การให๎ความรู/๎อบรม ของ อบต.เขาไพร ผู๎น า
ชุมชน ผู๎แทนกลุํมองค์กรชุมชนตํางๆ เพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพและเสรมิสร๎างความ
เข๎มแข็งในการบริหารจัดการองค์กร/ท๎องถิ่น 
ระหวํางบุคลากร อบต.เขาไพร กับกลุํมองค์กร
ชุมชน คําวิทยากร คําพาหนะ คําอาหารที่พัก 
และอื่นๆที่จ าเป็น 

270,000 - สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
203,275.- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการครอบครัวตัวอยํางในการอนุรักษ์
พลังงาน 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
การจัดประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คําจดัท า
สื่อ โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวัสดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

5,000 - สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพตาม
ความต๎องการของประชาชน 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
การจัดประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คําจดัท า
สื่อ โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า 
ประกาศนียบตัร คําวสัดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

20,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

3 โครงการพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกจิ
พอเพียง 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
การจัดประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คําจดัท า
สื่อ โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวัสดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

10,000 - สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งกลุมํสตรีต าบลเขาไพร 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัด
ประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คาํจัดท าสื่อ 
โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวัสดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

35,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

5 โครงการสํงเสริมคณุภาพชีวิตผู๎พิการและ
ผู๎ดูแล ผู๎ด๎อยโอกาสและไร๎ที่พึ่ง 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
การจัดประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คําจดัท า
สื่อ โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวัสดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

10,000 - สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

6 โครงการสํงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุต าบลเขาไพร 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัด
ประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คาํจัดท าสื่อ 
โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวสัดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

70,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 
28,000 



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
และการจัดท าแผนชุมชน หมูํบ๎าน/ต าบล 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
การจัดประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คําจดัท า
สื่อ โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวัสดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

5,000 - สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี

8 โครงการเสรมิสร๎างศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเขาไพรใหห๎ํางไกลโรคติดตํอและ
ยาเสพตดิ 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัด
ประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คาํจัดท าสื่อ 
โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวัสดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

10,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการแขํงขันกีฬา, ต๎านยาเสพติด 
“รัษฎาเกมส์ ครั้งท่ี 12” 

คําเตรยีมสนาม คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําเงิน
รางวัล คําของรางวัล คําวสัดุอุปกรณ์ในการ
แขํงขัน คําเชําเครื่องเสียง คําเชําเต็นท์ คําจัด
สถานท่ี คําตอบแทนชุดการแสดงในพิธีเปิด
คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเนื่องฯลฯ 

450,000 - สนง.ปลัด ไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องการ
เกิดวิกฤต โควิด-19 หา๎มจัด
กิจกรรมตํางๆ  

2 โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพตดิ (เขา
ไพรคัพ ครั้งท่ี 31) 

คํากรรมการตดัสินกีฬา คําเงินรางวัลของรางวัล 
คําวัสดุอุปกรณ์การแขํงขัน คําเชําเครื่องเสยีง  
คําเชําเต็นท์ คําจดัสถานท่ี คําตอบแทนชุดการ
แสดง ในพิธีเปิด คําวัสดุอุปกรณ์และคําใช๎จําย
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องฯลฯ 

180,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องการ
เกิดวิกฤต โควิด-19 หา๎มจัด
กิจกรรมตํางๆ 

3 โครงการสํงนักกีฬาเข๎าแขํงขันกีฬา
ผู๎สูงอาย ุ

คําจัดสํงนักกีฬาผู๎สูงอายุ เข๎าแขํงขันในระดับตําง 
ๆ โดยจาํยเป็นคําเต็นท์ คําพาหนะ คําอาหาร/
อาหารวําง คําวัสดุอุปกรณ์ วัสดสุ าหรับซ๎อมกีฬา
และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องฯลฯ 

150,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องการ
เกิดวิกฤต โควิด-19 หา๎มจัด
กิจกรรมตํางๆ 

4 โครงการสํงนักกีฬาเข๎าแขํงขันกีฬา
ผู๎สูงอาย ุ

คําจัดสํงนักกีฬาเขา๎แขํงขันทั้งในระดับต าบลและ
นอกต าบล คําอาหาร/อาหารวําง คําวัสดุ
อุปกรณ์ วัสดุส าหรับซ๎อมกีฬา คาํชุดนักกีฬา 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องฯลฯ 

50,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องการ
เกิดวิกฤต โควิด-19 หา๎มจัด
กิจกรรมตํางๆ 

 
 
 
 
 



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการป้องกันแก๎ไขและควบคมุ
โรคตดิตํอตามฤดูกาล 

การจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัด
ประชุมอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คาํจัดท าสื่อ 
โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัดท า
ประกาศนียบตัร คําวสัดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม คําใช๎จํายใน
การติดตํอประสานงาน คําปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องฯลฯ 

10,000 - สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

2 โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคตดิตอํให๎กับ
ผู๎น าชุมชนและศึกษาดูงานพ้ืนท่ีป้องกัน
โรคเข๎มแข็ง 

คําเชําเครื่องเสียง คําเชําเต็นท์ คําของที่ระลึก 
คําอาหาร/อาหารวําง คําวัสดุอุปกรณ์ คํา
กระเป๋า และคําจา๎งเหมารถ คําท่ีพัก คําใช๎จําย
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

60,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

คําจัดกิจกรรมตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเดจ็พระ
เจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี คําอาหาร คําอาหารวาํงและเครื่องดื่ม คาํ
จัดสถานท่ี คําวัสดุ อุปกรณ์ คําตอบแทน
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงานเกีย่วกับโครงการ คํา
ส ารวจตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่อง 

36,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

 



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการแขํงขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

คําอุปกรณ์จดัการแขํงขัน ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เครื่องเสยีง คําจัดสถานท่ี คําเงินรางวัล คํา
กรรมการ คําเต็นท์ คําเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

25,000 - สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
21,439.- 

2 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงาน
วิชาการเด็กปฐมวัย 

คําวัสดุอุปกรณ์จดัการแขํงขัน ป้าย
ประชาสมัพันธ์ เครื่องเสยีง คําจัดสถานท่ี คําเงิน
รางวัล คํากรรมการ คาํเต็นท์ คําเบี้ยเลี้ยง และ
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

5,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด๎วย
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

คําวัสดุ อุปกรณ์ คําวิทยากร คาํอาหาร/อาหาร
วําง และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

10,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

4 โครงการมะลิน๎อยร๎อยดวงใจแม ํ
 

คําวัสดุอุปกรณ์ คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําเต็นท์ 
คําเครื่องเสียง คําอาหาร/อาหารวําง และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

10,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

5 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎เด็กปฐมวัย 
ท๎องถิ่นไทย ผํานการเลํน 
 

คําหิน ดิน ทราย วัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่น 
ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

70,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

6 โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ศพด. 
 

คําอาหาร/อาหารวําง คําป้ายประชาสัมพันธ์ คํา
วิทยากร คําเครื่องเสียง คําเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

15,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 

7 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย การ
บริหารงานสถานศึกษา 
 

คําอาหารกลางวัน คําจัดการเรียนการสอน คํา
หนังสือเรียน คําวสัดุอุปกรณ์การเรียน คํา
เครื่องแบบนักเรยีน คํากิจกรรมพฒันาผู๎เรยีน 
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

585,000 อบต.เขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

8 โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง คําต๎นกล๎า คําดิน คําป้ายประชาสมัพันธ์ คําจ๎าง
เดินระบบน้ า คําวิทยากร คําวสัดอุุปกรณ์ และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 
 

5,000 - สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

9 โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎สูโํลกกว๎าง คํากิจกรรมทัศนศึกษา โดยจํายเปน็ คําจ๎างเหมา
รถ คําอาหาร/อาหารกลางวัน คําวิทยากร คํา
วัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่อง 
 

35,000 - สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
14,850.- 

10 คําอาหารเสรมิ(นม) คําอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาไพร เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ๎านทอนเหรียนและ
โรงเรียนบ๎านล าช๎าง 
 

830,000 - สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 
161,335.- 

11 โครงการแขํงขันกีฬา-กรีฑา อุดหนุนตามโครงการแขํงขันกีฬากรีฑาสี และ
การออกก าลังกายโรงเรียนบา๎นทอนเหรียน และ
โรงเรียนบ๎านล าช๎าง 
 

24,000 ร.ร.บ๎านทอนเห
รียน, ร.ร.บ๎าน

ล าช๎าง 

สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

12 โครงการคํายคุณธรรมจริยธรรม อุดหนุนตามโครงการคํายคณุธรรม จริยธรรม 
คํานิยมอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ๎านทอนเหรียน 
และโรงเรียนบา๎นล าช๎าง 
 

20,000 ร.ร.บ๎านทอนเห
รียน, ร.ร.บ๎าน

ล าช๎าง 

สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
14,850.- 

 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

13 โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ อุดหนุนตามโครงการวันเด็กแหํงชาติให๎แกํ 
โรงเรียนบ๎านทอนเหรยีน และโรงเรียนบ๎านล า
ช๎าง 
 

20,000 ร.ร.บ๎านทอน  
เหรียน, ร.ร.บ๎าน

ล าช๎าง 

สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
20,000.- 

12 โครงการอาหารกลางวัน อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให๎แกํ 
โรงเรียนบ๎านทอนเหรยีน และโรงเรียนบ๎านล า
ช๎าง 
 

1,364,000 ร.ร.บ๎านทอนเห
รียน, ร.ร.บ๎าน

ล าช๎าง 

สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี
842,520.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานงบกลาง  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุใน
เขต อบต.เขาไพร ที่มีสิทธิและคณุสมบัติ
ครบถ๎วนตามหลักเกณฑร์ะเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผูส๎ูงอายุ ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการ 
 

2,400,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี
549,400.- 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 
ของคนพิการและทุพพลภาพในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลเขาไพรที่มสีิทธิและคณุสมบัติ
ครบถ๎วนตามหลักเกณฑร์ะเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินเบี้ยความพิการให๎
คนพิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2553 และแกไ๎ขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 
ประมาณการ 
 

1,050,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี
240,800.- 

 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

2. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและสํงเสริมการศึกษาเรียนรู๎แบบองค์รวม 
แผนงานงบกลาง  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

3 เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส ์ เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ได๎รับรองและท าการวินิจฉัยแล๎ว และมี
ความเป็นอยูํท่ียากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู๎
อุปการะดูแล ไมสํามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได๎ ซึ่งด าเนินการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง 
พ.ศ.2548 
 

18,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี
6,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

3. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําป้ายโครงการและ
คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเนื่อง 
 

5,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการเนื่องการ เกิด 
วิกฤต โควิด-19 ห๎ามจดักิจกรรม
ตํางๆ 

2 โครงการ จดัการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต./ นายก อบต. 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  

294,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

3 โครงการ จดักิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรู 

คําซุ๎มเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร วัสดุอุปกรณ์
และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
  

20,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

4 โครงการ จดัท าชุมชนปลอดขยะ คําอาหาร/อาหารวําง คําวิทยากร คําเชําเต็นท์ 
คําจัดสถานท่ี คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จําย
อื่นๆ ที่จ าเป็น 
  

30,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

5 โครงการ จติอาสาพระราชทาน คําอาหาร/อาหารวําง คําจดัสถานที่ คําเชําเต็นท์ 
คําเชําเครื่องเสียง และคาํใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
  

10,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 
2,630.- 

6 โครงการ ฝึกอบรมก าจดัขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ าเสีย 

คําอาหาร/อาหารวําง คําวิทยากร คําเชําเต็นท์ 
คําจัดสถานท่ี คําวัสดุอุปกรณ์ และคําใช๎จําย
อื่นๆ ที่จ าเป็น 
  

3,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการเนื่องการ เกิด 
วิกฤต โควิด-19 ห๎ามจดักิจกรรม
ตํางๆ 

 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

3. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการ รักษาความสะอาด ห๎องน้ า
สาธารณะ 

คําวัสดุอุปกรณ์ ในการบ ารุงรักษาซํอมแซม ท า
ความสะอาดห๎องน้ าสาธารณะให๎ถูกสุขอนามัย
และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเนื่อง 
 

2,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

8 โครงการ วันท๎องถิ่นไทย คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําอาหาร คําอาหารวําง 
คําวิทยากร คําจัดสถานท่ี คําเต็นท์ โต๏ะ เก๎าอี้ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเนื่อง 
 

3,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องการ
เกิดวิกฤต โควิด-19 หา๎มจัด
กิจกรรมตํางๆ 

9 โครงการ สร๎างทัศนคติและจติส านึกท่ีดี
งามในการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉนัท์ 

คําจัดประชุม ช้ีแจง การอบรม คําเชําเต็นท์ คํา
เชําเครื่องเสยีง คําอาหาร/อาหารวําง คํา
วิทยากร คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเนื่อง 
  

5,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

3. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการ ป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนน
ชํวงเทศกาลปีใหมํ เทศกาลสงกรานต์ 
และเทศกาลอื่นๆ ที่ราชการก าหนด 

คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําตอบแทนส าหรับ
เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงานและ อปพร. คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําจ๎างเหมาจดัท าป้ายจราจร และ
เครื่องกั้นจราจร และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่อง 
 

8,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี
4,032.- 

2 โครงการ ฝึกอบรมการควบคุมไฟป่าและ
หมอกควัน 

คําอาหาร คําอาหารวําง คําวัสดุอปุกรณ์ คําจดั
สถานท่ี คําเชําเครื่องเสียง คําวิทยากร และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นเกี่ยวเนื่อง 
 

2,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

3 โครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. คําวิทยากร คําเชําเครื่องเสยีง คําเชําเต็นท์ คํา
จัดสถานท่ี คําอาหาร อาหารวําง คําวัสดุ
อุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวเนื่อง 
  

20,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
12,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

3. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

4 โครงการ ตดิตั้งกล๎อง CCTV หมูํที่ 3  
ต.เขาไพร 

กล๎องวงจรปิด แบบมุมมองคงที่ มีความละเอียด
สูงสุดไมํน๎อยกวํา 1280x720 pixle, เครื่อง
บันทึกภาพแบบเครือขําย Network Recorder 
แบบ 8 ชํอง พร๎อมหนํวยความจ าฮารด์ดิส 8 
TB Media Converter เครื่องควบคุมและ
ส ารองไฟฟ้าตูส๎ าหรับใสํอุปกรณ์หอ๎งควบคุมสาย
น าสัญญาณชนิดภายนอกอาคารสายไฟฟ้า VCT 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE จอแสดง
ภาพแอลอีดีทีวี ขนาด 42 ชุดโต๏ะและเก๎าอี้ 
ตู๎ควบคุมไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์ ติดเสา
ไฟฟ้ารวมสายเมน, อุปกรณ์อื่นๆ และคําแรง
ติดตั้งอุปกรณ์  

308,000 หมูํที่ 3  
ต าบลเขาไพร 

สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

5 โครงการ ตดิตั้งกล๎อง CCTV หมูํที่ 4  
ต.เขาไพร 

กล๎องวงจรปิด แบบมุมมองคงที่ มีความละเอียด
สูงสุดไมํน๎อยกวํา 1280x720 pixle, เครื่อง
บันทึกภาพแบบเครือขําย Network Recorder 
แบบ 8 ชํอง พร๎อมหนํวยความจ าฮารด์ดิส 8 
TB Media Converter เครื่องควบคุมและ
ส ารองไฟฟ้าตูส๎ าหรับใสํอุปกรณ์หอ๎งควบคุมสาย
น าสัญญาณชนิดภายนอกอาคารสายไฟฟ้า VCT 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE จอแสดง
ภาพแอลอีดีทีวี ขนาด 42 ชุดโต๏ะและเก๎าอี้ 
ตู๎ควบคุมไฟฟ้ามิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์ ติดเสา
ไฟฟ้ารวมสายเมน, อุปกรณ์อื่นๆ และคําแรง
ติดตั้งอุปกรณ์  

255,000 หมูํที่ 4  
ต าบลเขาไพร 

สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 



ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
*********************** 

4. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการ อบรมให๎ความรู๎ทางการเกษตร  
 

คําจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การจัดงาน 
การจัดประชุม อบรม การศึกษาดงูานนอก
สถานท่ี คําใช๎จํายประเภทวัสดุอุปกรณ์ คําจดัท า
สื่อ โฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ คําจัด
ประกาศนียบตัร คําวัสดสุ านักงาน คําวัสดุใน
การฝึกอบรม คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําสมนาคณุวิทยากร คําจ๎างเหมา
บริการ คําเชําที่พัก คําพาหนะเหมาจําย 
คําใช๎จํายในพิธีเปิด-ปิด ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ
ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง  

10,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

2 โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  

คําจัดกิจกรรมคุม๎ครอง ดูแล บ ารงุ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ควบคุม
และลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 ตู๎ควบคุมไฟฟ้ามเิตอรไ์ฟฟ้า 5 แอมป์ ติดเสา
ไฟฟ้ารวมสายเมน, อุปกรณ์อื่นๆ และคําแรง
ติดตั้งอุปกรณ์  

8,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

4. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการ วางผังเมืองชุมชนและพฒันา
องค์ความรู๎ด๎านเมืองและด๎านชําง  

คําฝึกอบรมการวางผังชุมชนและพัฒนาองค์
ความรู๎ด๎านการวางผังเมืองคําใช๎จํายอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 
  

5,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

4. ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์และสํงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 วันส าคัญของทางราชการ  คําใช๎จํายในกิจกรรมวันส าคญัทางราชการ ทาง
ศาสนา และตามหนังสือสั่งการตํางๆ เชํน วัน   
วิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันจักรี วันปิยมหราช วัน
แมํแหํงชาติ โดยจาํยเป็นคําพวงมาลา พานพํุม
ตํางๆ วัสดุอุปกรณ์ อ่ืนๆ 
  

5,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการตลอดป ี

2 โครงการประเพณีหลํอเทียนและถวาย
เทียนพรรษา  

คําขี้ผึ้งแผํน คําไส๎เทยีน คําวัสดุอุปกรณ์ และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 
  

20,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

3 โครงการสํงเสริมศลิปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น  

คํากิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน ภูมิ
ปัญญา โดยจํายเป็นคําวิทยากร คาํอาหาร/
อาหารวําง คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จาํยอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 
  

5,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

4 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง  คําเชําเครื่องเสียง คําเชําเวที คําเชําเต็นท์ 
คําตอบแทนกรรมการตดัสิน คําจดัสถานท่ี 
คําเงินรางวัล คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่อง 
  

100,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
98,420.- 

5 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์รดน้ า
ด าหัวขอพรผูส๎ูงอายุ  

คําเชําเครื่องเสียง คําเชําเต็นท์ คําของที่ระลึก
คําอาหาร/อาหารวําง คําวัสดุอุปกรณ์ และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่อง 
  

30,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ไมํสามารถด าเนินการได๎เนื่องการ
เกิดวิกฤต โควิด-19 หา๎มจัด
กิจกรรมตํางๆ 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 กล๎องถํายรูป  กล๎องถํายรูปเซ็นเซอร์ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 
16 ล๎านพิกเซล (ราคาตามท๎องตลาด) 
  

25,000 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
23,900.- 

2 อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ส าหรับรับลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความ
พิการและสงเคราะหผ์ู๎ป่วยเอดส์ (ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ทีก่ระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด) 

800 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ด าเนินการแล๎วเสร็จ 
700.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

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

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หนํวย
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ (แบบซมัเมอร์ส) 
ขนาด 2 Hp  

เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ (แบบซมัเมอร์ส ขนาด 2 
Hp เพื่อใช๎กับประปาหมูํบ๎าน จ านวน 1 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ์) (ราคาตามท๎องตลาด) 
  

35,000 อบต.เขาไพร กองชําง ระหวํางด าเนินการ 

2 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ (แบบหอยโขงํ) 
ขนาด 3 Hp 

เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ (แบบหอยโขงํ ขนาด 3 
Hp เพื่อใช๎กับประปาหมูํบ๎าน จ านวน 1 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ์) (ราคาตามท๎องตลาด) 
  

20,700 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

3 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ (แบบหอยโขงํ) 
ขนาด 5 Hp 

เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ (แบบหอยโขงํ ขนาด 5 
Hp เพื่อใช๎กับประปาหมูํบ๎าน จ านวน 1 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ์) (ราคาตามท๎องตลาด) 
  

26,500 ต าบลเขาไพร สนง.ปลัด ระหวํางด าเนินการ 

 


