
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยศาล กว้าง  1.50 เมตร ยาว 390,000 หมู่ท่ี  1 กองช่าง

เจ้าแม่ล าแพนทอง บริเวณบ้านนายสง่า 40 เมตร 

ทองค า หมู่ท่ี 1
2 ขุดลอกระบายน้ าและวางท่อระบายน้ า วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 400,000 หมู่ท่ี  1 กองช่าง

พร้อมบ่อพักต้ังแต่โรงงานปูถึงคลองทาง 1 เมตร ระยะทาง 50 เมตร

เล่ือน หมู่ท่ี 1

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างเล้าหมู ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 226,800 หมู่ท่ี  2 กองช่าง

นายชูต้ัง หัชลีฬหา  หมู่ท่ี 2 120 เมตร หนาฉล่ีย 0.15 เมตร

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตาหนิว หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร 77,490 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร

5 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหงษ์สมุทร ขนาดกว้าง  3  เมตร 151,200 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ยาว 80 เมตร  หนา 0.15  เมตร

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 1

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด



  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดียว ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 270,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

รูปจัตุรัสริมอ่างเก็บน้ าหนองแฟบ หมู่ท่ี 3 60 เซนติเมตร ยาว 25 

เมตร

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประสานมิตรฝ่ัง กว้าง 4 เมตร ยาว 150 378,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

ซ้าย หมู่ท่ี 4  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

8 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยวัดหนองคันทรง ท่อระบายน้ าเส้นผ่า 22,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ศูนย์กลาง 0.80 เมตร

9 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ ท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์ 22,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

บริเวณบ้านนายกนก จ่ันสังข์  หมู่ท่ี 4 กลาง 0.80 เมตร

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรวมญาติ หมู่ท่ี 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 15 30,150 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หน้า 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนประชาภักดี 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 189,000 หมู่ท่ี 5

ซอย 2 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

12 ลอกร่องระบายน้ า และวางท่อระบายน้ า ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 72,000 หมู่ท่ี 5

ค.ส.ล. ถนนประชาภักดี 5 ฝ่ังซ้าย บริเวณ เมตร ยาว 40 เมตร

บ้านนายจ านงค์  จ่ันสังข์ ถึงซอยแยกบ้านกลาง

13 ปรับปรุงทางลาด ค.ส.ล. ศาลเจ้า กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร 55,000 หมู่ท่ี 1

ท่าหลวง หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร

14 ปรัปรุงถนนลูกรัง ซอยกลางนา หมู่ท่ี 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 165 61,600 หมู่ท่ี 4

เมตร  หนา 0.70 เมตร

รวมงบประมาณ 2,345,240

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 3



ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาระบบประปา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตประปา อบต.คลองควร - ท่อ PVC ขนาด 3 น้ิว 41,000 หมู่ท่ี 5

ปากทางเข้าซอยอุทิศ หมู่ท่ี 5 ช้ัน 8.5 ระยะทาง 140 เมตร

2 ขยายเขตประปา อบต.ซอยรวมญาติ ท่อ PVC ขนาด 3 น้ิว 40,500
หมู่ท่ี 5 ช้ัน 8.5 ระยะทาง 135 เมตร

3 ปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา อบต. ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว 390,000
บริเวณช่วงสามแยกแหลมหิน ระยะทาง 792 เมตร

รวมงบประมาณ 471,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 4

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

แผนงานพาณิชย์



ยุทธศาสตร์ท่ี  3    การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จัดหาวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 หมู่ท่ี  1 - 5 ส านักปลัด

ประจ าปี 2566 ให้กับรถ เคร่ืองสูบน้ า และค่าตอบ

แทนให้กับเจ้าหน้าท่ีประจ ารถ

2 จัดต้ังจุดตรวจและบริการความปลอดภัย จัดต้ังจุดอ านวยความ 6,000 หมู่ท่ี 5 ส านักปลัด

ทางถนนในท้องถ่ินในช่วงเทศกาล สะดวกให้แก่ประชาชน

และนักท่องเท่ียวในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล

สงกรานต์ (ช่วง 7 วัน

อันตราย)

รวมงบประมาณ 106,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

งบประมาณ

หน้า 5

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02

โครงการ/กิจกรรมล าดับ



  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพ่ือให้บุคลากรและ 150,000 เทศบาล ส านักปลัด

บริหารอบต.และทัศนศึกษาดูงาน ผู้น าชุมชนมีวิสัยทัศน์ เมืองน่าน

กว้างไกล เทศบาล

เมืองแพร่

รวมงบประมาณ 150,000

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณล าดับ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงาน การบริหารท่ัวไป

หน้า 6

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด



  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ถนนประชาภักดี 5 ระยะทาง 200 เมตร 120,500 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

ซอย 1 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 5

รวมงบประมาณ 120,500

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 7

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

แผนงาน เคหะชุมชน



  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 - เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้ 8,149,200 หมู่ท่ี 1- 5 ส านักปลัด

สูงอายุภายในต าบล

2 สนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม เพ่ือจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้ 1,063,200 หมู่ท่ี 1- 5 ส านักปลัด

ให้กับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ พิการภายในต าบล

 - เบ้ียยังชีพผู้พิการ

รวมงบประมาณ 9,212,400

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565

หน้า 8

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

แผนงานงบกลาง
พ.ศ. 2566



  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 50,000 หมู่ท่ี 1- 5 ส านักปลัด

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับความเดือดร้อน

ประสบปัญหาทางสังคม

มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส

ประสบภัยต่าง ๆ

2 อุดหนุนอ าเภอเมืองตราด

 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม 9,000 อ าเภอ ส านักปลัด

การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ในการช่วยเหลือประชาชน เมืองตราด

รวมงบประมาณ 59,000

โครงการ/กิจกรรม

หน้า 9

ล าดับ

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02

งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

แผนงานบริหารท่ัวไป



  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี อุดหนุนส านักงาน 11,000 อนุสรณ์ ส านักปลัด

เกาะช้าง จังหวัดตราดเพ่ือร าลึกใน สถานยุทธนาวี

วีรกรรมและเพ่ือเชิดชู ท่ีเกาะช้าง

เกียรติทหารเรือไทยใน

ยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง

2 งานปีใหม่ - กาชาด อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด 11,000 สนามศาลา ส านักปลัด

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย กลางจังหวัดตราด

3 งานวันระก าหวานผลไม้และของดี อุดหนุนส านักงานเกษตร 11,000 สนามศาลา ส านักปลัด

เมืองตราด และสหกรณ์จังหวัดตราด กลางจังหวัดตราด

เพ่ือประชาสัมพันธ์และ

ส่งเสริมการบริโภคและ

จ าหน่ายผลไม้และของดี

เมืองตราด

รวมงบประมาณ 33,000

หน้า 10

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

แผนงานศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566



  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน 414,200 โรงเรียน ส านักปลัด

อาหารกลางวันโรงเรียนช้ันอนุบาล - ป.6 เด็กช้ันอนุบาล-ป.6 วัดแหลมหิน

2 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทรง เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน 344,400 โรงเรียน ส านักปลัด

อาหารกลางวันโรงเรียนช้ันอนุบาล - ป.6 เด็กช้ันอนุบาล-ป.6 วัดหนองคันทรง

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดอาหารกลางวัน 183,750 ศพด. กองการศึกษาฯ

(อาหารกลางวัน ศพด.อบต.) ศพด.อบต. 25 คน คนละ อบต.

30 บาท /วัน จ านวน หนองคันทรง

245 วัน

4 อาหารเสริม(นม)  โรงเรียนวัดแหลมหิน ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 193,540 หมู่ท่ี  2 กองการศึกษาฯ

ประจ าปี 2566 วัดแหลมหิน

5 ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 157,000 หมู่ท่ี  4 กองการศึกษาฯ

วัดหนองคันทรง วัดหนองคันทรง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 11

แผนงาน การศึกษา

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด



  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อาหารเสริม(นม)  ศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก 34,500 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อบต. ประจ าปี 2566 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เด็กเล็ก อบต.

รวมงบประมาณ 1,327,390

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

แผนงาน การศึกษา

หน้า 12

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ยุทธศาสตร์ท่ี  6   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย

ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้าย 20,000 หมู่ท่ี  1 - 5 กองการศึกษาฯ

ประจ าปี 2566 โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

และเคร่ือ่งด่ืมฯลฯ

2 โครงการมหกรรมอาหารทะเลพ้ืนบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเวที 200,000 หมู่ท่ี  1 - 5 กองการศึกษาฯ

เมืองตราด และเคร่ืองขยายเสียง

ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าเคร่ือง

ป่ันไฟ และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องตามโครงการ

รวมงบประมาณ 220,000

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

หน้า 13

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  7   การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย

ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน ค่าซ้ือส่ือการเรียนการสอนส าหรับ 30,600 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ

ปี2566 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก อบต.

รวมงบประมาณ 30,600

หน้า 14

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ยุทธศาสตร์ท่ี  8   การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก าจัดขยะในแหล่งน้ าธรรมชาติ ประจ าปี จัดอบรมและเก็บขยะในชุมชนแหลมหิน 10,000 หมู่ท่ี  1 - 2 กองสาธารณสุขฯ

2566

รวมงบประมาณ 10,000

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 15



ยุทธศาสตร์ท่ี  8   การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูล  ค่าฝังกลบขยะมูลฝอยตันละ 900 บาท 700,000 หมู่ท่ี  1 - 5 กองสาธารณสุขฯ

ฝอยของเทศบาลเมืองตราด   ประจ าปี 2566

2 จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย ประจ าปี 2566 ขนาด  120  ลิตร จ านวน  60  ใบ 81,000 อบต. กองสาธารณสุขฯ

รวมงบประมาณ 781,000

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 16



ยุทธศาสตร์ท่ี  8   การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์รักษาความสะอาดภายในต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 20,000 หมู่ท่ี 1-5 กองสาธารณสุขฯ

ประจ าปี 2566 ค่าเช่าเต้นท์ 

ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าจัดดอกไม้ในพิธีเปิด

ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ

รวมงบประมาณ 20,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 17

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566



ยุทธศาสตร์ท่ี  9   การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย
ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว 40,000 หมู่1-5 กองสาธารณสุขฯ

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาร ศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างวัฒนา

วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2566

รวมงบประมาณ 40,000

หน้า 18

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี  9   การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วย

ผลผลิต ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและ เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 346,900 หมู่ท่ี 2-3 ส านักปลัด

บ ารุงรักษาป่าท่ีปลูก ปลูกป่าชดเชยและบ ารุง

รักษาป่าท่ีปลูกตามแนว

ทางท่ีกระทรวงและการ

ขอนุญาตท าประโยชน์ใน

เขตป่า พ.ศ.2558

แจ้งตามหนังสือศูนย์

ป่าไม้ จังหวัดตราด

ท่ี ทส1322.10/606

ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2566

รวมงบประมาณ 346,900

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

หน้า 19



ยุทธศาสตร์ท่ี  11   การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพ้ืนบ้าน นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 200 คน  30,000 หมู่ท่ี  1 - 5 กองการศึกษาฯ

ภายในต าบล ประจ าปี 2566

2 จัดซ้ือวัสดุกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ลูกฟุตบอล 20,000 อบต. กองการศึกษาฯ

ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา 

ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน

ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง

เสาตาข่ายกีฬาฯลฯ

รวมงบประมาณ 50,000 

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02

หน้า 20

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

โครงการกิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ยุทธศาสตร์ท่ี  11   การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประกวดร้องเพลง ประกวดเทพี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 30,000 หมู่ท่ี  1 - 5 ส านักปลัด

และแข่งขัน เต้นประกอบเพลง ประจ าปี และการแสดงออกของ

2566 ประชาชน

รวมงบประมาณ 30,000

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

โครงการกิจกรรม หน่วยด าเนินการ
2565 พ.ศ. 2566

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

หน้า 21



ยุทธศาสตร์ท่ี  12   การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แผนงานงบกลาง
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน จ านวน  22  คน เดือนละ 132,000 หมู่ท่ี  1 - 5 ส านักปลัด

ต าบลหนองคันทรง ประจ าปี 2566 500  บาท / คน

รวมงบประมาณ 132,000

หน้า 22

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

หน่วยด าเนินการ
2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

โครงการกิจกรรม



ยุทธศาสตร์ท่ี  13   การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก
แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 20,000 อบต. กองการศึกษาฯ

จ านวน 300 คน

รวมงบประมาณ 20,000

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

หน้า 23

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการกิจกรรม



ยุทธศาสตร์ท่ี  13   การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แข่งขันกีฬายุวชนภายในต าบล ประจ าปี 2566 ยุวชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 100 คน 20,000 หมู่ท่ี  1 - 5 กองการศึกษาฯ

รวมงบประมาณ 20,000

หน้า 24

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

โครงการกิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ยุทธศาสตร์ท่ี  15   การพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 1 คร้ัง/ปี 11,000 หมู่ท่ี 1 กองการศึกษาฯ

ประจ าปี 2566 เกาะปู

2 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 1 คร้ัง/ปี 10,000 อบต. กองการศึกษาฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10

ประจ าปี 2566

รวมงบประมาณ 21,000

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02

โครงการกิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 25



ยุทธศาสตร์ท่ี  15   การพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งานวันท้องถ่ินไทย ประจ าปี 2566 1 คร้ัง / ปี 5,000 ศาลา ส านักปลัด

ประชาคม

จังหวัดตราด

รวมงบประมาณ 5,000

หน้า 26

                                                                       บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                        แบบผด.02
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

โครงการกิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟมีก าลัง 2,500 อบต. ส านักปลัด

ไฟฟ้าขาออก (output)

ไม่น้อยกว่า 80va

สามารถส ารองไฟฟ้าได้

ไม่น้อยกว่ากว่า 15 นาที

รวมงบประมาณ 2,500

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

หน้า 27

                                                                                          บัญชีคุรุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

โครงการกิจกรรม



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่า กล้องวัดมุม 103,000 อบต.หนองคันทรง ส านักปลัด

มุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา

รวมงบประมาณ 103,000

โครงการกิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 28

แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

                                                                                             บัญชีคุรุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2566

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด
ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดต้ังเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนนและ  จ านวน 25 ชุด 1,500,000 ม.2 อบจ.ตราด

อุปกรณ์ หมู่ท่ี 2 ต.หนองคันทรง

รวมงบประมาณ 2,984,076

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

โครงการกิจกรรม

หน้า 29

บัญชีโครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ/จังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ (ผลผลิต) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขนาดกว้าง 4 เมตร 2,110,000 ม.4 กองช่าง

ชากยาว หมู่ท่ี 4 ยาว 800 เมตร ต.หนองคันทรง

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ

0.50 เมตร

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน เพ่ือป้องกันปัญหาไฟป่าท่ี 18,000 หมู่ท่ี  1 - 5 ส านักปลัด

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะเกิดข้ึน

รวมงบประมาณ 2,128,000

บัญชีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

โครงการกิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หน้า 30





                                                            

 






















