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  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อที่ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อที่ 29 (3)  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคันทรง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
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บทน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม นอกจากจะได้ก าหนดองค์กรจัดท าแผนไว้แล้ว ยังได้ก าหนดองค์กรที่
ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการพัฒนาใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการรวมทั้งวัดความพึงพอใจของ
ประชาชนและวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บรรลุวิสัยทัศน์ที่คาดหวังไว้ทุกประการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
คันทรง  ตามค าสั่งที่  90/2564  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2564  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  (พ .ศ .2 5 6 1  - 2 5 6 5 )  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 4                                                                      
ได้ตรวจสอบข้อมูลและสอบถามข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจข้อมูลจากประชาชนภายในต าบลหนองคันทรง  
และได้ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดท าเอกสารรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  ดังมีรายละเอียดตาม
รายงาน  ฉบับนี้ 

   
  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง   
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(1) ด้านกายภาพ 
 1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ 1 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด มีอาณาเขตพ้ืนที่ทางบก 27.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 17,187 ไร่  ตั้งอยู่พิกัดที่ 12.1801553 
,102.5565057 อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองตราด 11 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตราด 12 
กิโลเมตร การคมนาคมใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3155 ตราด – แหลมศอก และทางหลวงชนบท หมายเลข 
3449 แหลมโพธิ์-เกาะปู 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ  

ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นที่ราบลุ่ม  ป่าชายเลนอุดม
สมบูรณ์  อากาศชุ่มชื้น เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีพ้ืนที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

ทิศเหนือ จรดต าบลหนองเสม็ด และต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด  
ทิศใต้ จรดต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด  
ทิศตะวันออก จรดปากแม่น้ าตราด ทะเลอ่าวไทย อ าเภอเมืองตราด  
ทิศตะวันตก จรดต าบลหนองเสม็ด และต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด 

 3) ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ทั้งนี้ในบางปีที่สภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงอาจท าให้ห้วงเวลาระหว่างฤดูนั้นเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน 
 4) ลักษณะของดิน 
  บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 ลักษณะของดินเป็นที่ดอน เหมาะแก่การปลูก
ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา และบางส่วนเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท านา สวน
ปาล์ม ส่วนพื้นที่หมู่ท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นแหล่งชุมชนและมีสภาพเป็นพื้นที่ดินติดทะเลอ่าวไทย  

คุณภาพของดินบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่ม มักพบปัญหาดินเปรี้ยว คุณภาพดินเสื่อมโทรมในบางจุด 
(2) ด้านการเมือง / การปกครอง  
 1) เขตการปกครอง 
  ต าบลหนองคันทรง มีหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน โดยมีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฝ่ายปกครอง 
ประกอบด้วย  

หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหิน  
นายธงชัย อ๊ิดเหล็ง   ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 2 บ้านท่าระแนะ  
นายสายชล สุเนตร  ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 3 บ้านหนองคันทรง  
นายณัฐชัย วิจิตรสมบัติ  ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 4 บ้านหนองคันทรง  
นายสุรินทร์ เรืองนาม  ก านัน  

หมู่ที่ 5 บ้านแหลมส าโรง  
นางฉล้อม อาจสถิตย์  ผู้ใหญ่บ้าน  

2) การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ก าลังอยู่ในระหว่างการเลือกตั้ง เลยท าให้ยังไม่มี 

ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น          - 

 
สมาชิกสภาท้องถิ่น      - 
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(3) ประชากร 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 -5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 

               ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 คาดการณ ์
ปี 2565 

หมายเหตุ 

ประชากร 4,531 4,697 4,646 4,746 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ครัวเรือน 1,506 1,560 1,693 1,743 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 

                                                                                  
การคาดการณ์ในอนาคต มีแนวโน้มจ านวนประชากรจะมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ตั้งแตต่้นปี 2563 
2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

พื้นที่ 
หมู่ 
 

อายุ  
0-17 ปี (คน) 

อายุ 
 18-59 ปี (คน) 

อายุ  
60 ปี ข้ึนไป (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 148 153 484 464 155 189 
2 85 95 295 298 111 132 
3 73 45 188 214 88 117 
4 54 54 191 203 96 122 
5 52 56 177 167 60 80 

                                                                        
 
 
 
 
 
 

  4,646        1,693 
  (4) สภาพทางสังคม 
 1) การศึกษา ประกอบด้วย 

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  (สถานที่ตั้ง โรงเรียนวัดหนองคันทรง หมู่ 4 ต าบลหนองคันทรง 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  039-510411 พิกัดท่ี
12.19496,102.53680 และโรงเรียนวัดแหลมหิน หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  089-9311678 พิกัดท่ี 12.18347,102.55101) 

- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง   (โรงเรียนวัดแหลมหิน)  
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล 1 แห่ง   
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 5 แห่ง (หมู่บ้านละ 1 แห่ง) 
 

      

หมู่ ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
1 787 806 1,593 474 
2 491 525 1,016 415 
3 349 376 725 282 
4 341 379 720 286 
5 289 303 592 236 
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2) สาธารณสุข ประกอบด้วย 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1 แห่ง  (รพ.สต.หนองคันทรง เลขที่ 18 หมู่ 4 ต าบล
ห น อ งคั น ท รง  อ า เภ อ เมื อ งต ร าด  จั งห วั ด ต ราด  รหั ส ไป รษ ณี ย์   2 3 0 0 0    039-510513                     
พิกัดท่ี 12.19418,102.53055) 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
  - กองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 5 แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมตามหลักสุขาภิบาล ร้อยละ 100 
 3) อาชญากรรม 
  -ข้อมูลอาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบลหนองคันทรง ปี 2562-2564 

ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
ลักทรัพย์  1  1 
การพนัน 2 1 1 4 
พ.ร.บ.ประมงฯ 3 2 2 7 
บุกรุกป่าสงวนฯ   2 2 
ปืน 1 3 1 5 
พ.ร.บ.ศุลกากร  1  1 
            (ท่ีมา:สถานีต ารวจภูธรเมืองตราด ปี 2564) 

4) ยาเสพติด 
  -ข้อมูลการจับกุมยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลหนองคันทรง 

ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
ยาเสพติด 12 20 11 43 
           (ท่ีมา: สถานีต ารวจภูธรเมืองตราด ปี 2564) 

5) การสังคมสงเคราะห์ 
  ปี 
ประเภท 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 

ผู้สูงอายุ 820 877 949  
ผู้พิการ 96 100 100  

ผู้ป่วยเอดส์ 20 20 20  
(ท่ีมา: ข้อมูลผู้รับเบี้ย อบต.หนองคันทรง ปี 2564) 

(5) ระบบบริการพื้นฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า ,ทางราง ฯลฯ) 

-ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 95 สาย และทางหลวงที่ได้รับการถ่ายโอน จ านวน 2 สาย 
 
2) การไฟฟ้า 

-จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและมีการติดตั้งไฟฟ้า 5 หมู่บ้าน (มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน) 
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3) การประปา 

- ประชาชนใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในหมู่ที่ 1-5 และบางส่วนใช้น้ าประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 
4) โทรศัพท์ 

-เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 6 เสา 
5) ระบบโลจิสติกส์ (logistics) 

-ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3155 ตราด-แหลมศอก และทางหลวงชนบท หมายเลข 3449 
แหลมโพธิ์-เกาะปู 

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
1) การเกษตร 

ชนิดพืช พื้นที่ปลูก(ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) 
ทุเรียน 224 63 
เงาะ 137 133 
มังคุด 255 250 

ยางพารา 1,042 816 
ปาล์มน้ ามัน 304 273 

สับปะรดตราดสีทอง 254 24 
มะพร้าวแกง/น้ าหอม 135/110 118/72 

ข้าวนาปี/นาปรัง 1,977/1,208 1,977/1,208 
                                                                     (ท่ีมา: สนง.เกษตรอ าเภอเมืองตราด ปี 2564) 
2) การประมง 

- ประชาชนประกอบอาชีพประมง 115 ราย 
- ในพ้ืนที่มี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตราด ตั้งอยู่เลขที่  121 หมู่ 2 ต าบล

หนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  039-510563 พิกัดที่ 
12.16839,102.52976  
3) การปศุสัตว์ 

-เลี้ยงสุกร  จ านวน 3 โรงเรือน 
 1.ตั้งอยู่เลขท่ี 82/3 หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  

  2.ตั้งอยู่เลขท่ี 82/7 หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
3.ตั้งอยู่เลขท่ี 66 หมู่ 3 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
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4) การท่องเที่ยว -ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ  
พิกัดที่ 12.18599,102.55656 
 
 
 
 
 
 

 
 -บ้านเจ้าจอมมารดาจันทร์ 

   ในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
   พิกัดท่ี 12.193367,102.532287 
 

 
 
 
 
 
 
-ร่องรางปืนใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 3 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พิกัดที่ 12.165401 
,102.573299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เกาะปู  
พิกัดที่ 12.16528 
,102.57330 
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5) อุตสาหกรรม  

-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีโรงแรมในพ้ืนที่ 1 แห่ง (โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท เลขที่ 199 หมู่ 1 
ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  039-510577 พิกัดที่ 
12.16774,102.56994) 

 
 

6) กลุ่มอาชีพ 
                          
(

ที่
ม
า
 
:
ข้
อ
มู
ล
จ
า
ก
แ
ผ
น
พั
ฒ
น
าหมู่บ้าน ปี 2563-2566และจากการสัมภาษณ์) 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1) มีวัด 2 แห่ง (สถานที่ตั้งวัดหนองคันทรง หมู่ 4 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัด

ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  094-6151779 พิกัดที่ 12.19352,102.53332 และวัดแหลม
หิน ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  039-
542271 พิกัดที ่12.18290,102.55234) ประชาชนในพ้ืนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ 

     
 
 
 

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม 
 

หมู่ 1 
1.กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
2.กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล 
3.กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชายฝั่ง 
4.กลุ่มผลิตภัณฑ์วิถีชายฝั่ง 

 
 
 

หมู่ 2 

1.กลุ่มชาวนา 
2.กลุ่มพืชผักสวนครัว 
3.กลุ่มปศุสัตว์ 
4.กลุ่มเลี้ยงปลาน้ าจืด 
5.กลุ่มประมงชายฝั่ง 
6.กลุ่มจักสาน 
7.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะ 
8.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

หมู่ 3 1.กลุ่มท าขนมไทย 
หมู่ 4 1.กลุ่มแม่บ้านเกษตร 

2.กลุ่มชาวนาชาวสวนเพื่อผลผลิต 
 

หมู่ 5 
1.กลุ่มแม่บ้านเกษตร 
2.กลุ่มชาวนา-ชาวสวนเพื่อผลผลิต 
2.กลุ่มจักสาน 
3.กลุ่มเพาะเห็ด 
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2) ประเพณีและงานประจ าปี 
-มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด 
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 -การจักสาน (หมวกหมู่ 2 และหมู่ 5) 
 -การท าขนมพ้ืนบ้าน (หมู่ 2) 

-การต่อเรือ(หมู่ 2) 
-การท าผ้ามัดย้อม (หมู่ 2) 
-การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (หมู่ 2) 
-การท าข้าวเกรียบว่าว/การเผาข้าวหลาม (หมู่ 4) 
-การท าหมวกใบจาก (หมู่ 4) 

 (ข้อมูลจากแผนชุมชน ปี 2563) 
4) OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
-หมวกใบคันทรง,ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ า แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

-สระน้ า   5 แห่ง 
-คลองธรรมชาติ   4 แห่ง 

2) ป่าไม้  
-ไม้ที่พบในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นไม้บริเวณป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ หมู่ 2 ได้แก่ โกงกางใบเล็ก  

โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว ตะบูนด า ตาตุ่มทะเล พังกาหัวสุ่มดอกแดง ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง โปรง
ขาว ล าแพน แสมขาว ฯลฯ ส าหรับสัตว์น้ าที่มีอยู่ในบริเวณป่าชายเลน ได้แก่ ปูแสม ปูด า ปูเปรี้ยว หอย
พอก หอยจุ๊บแจง เป็นต้น 
3) ภูเขา  

-ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองคันทรง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบจึงไม่มีภูเขา 
4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ หมู่ 2  มีพื้นท่ี 1,713 ไร่ เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติและเปิดให้เป็น 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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5.    ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

       ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.  โครงสร้างส่วนราชการของ อบต. แบ่งเป็น  5  ส านัก/กอง  คือ 

1.1 ส านักงานปลัด อบต.  
1.2 กองคลัง   
1.3 กองช่าง 
1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2.  จ านวนบุคลากร  ตามกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ.  2561 – 2563)   ก าหนดให้มี   
ข้าราชการทั้งสิ้น  16  คน  และพนักงานจ้างทั้งสิ้น  22  คน  แต่ในปัจจุบัน (ธันวาคม 
2561)  หน่วยงานมีบุคลากร  ดังนี้ 
2.1   ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีข้าราชการ   6   คน    
       พนักงานจ้างตามภารกิจ   2  คน และพนักงานจ้างทั่วไป  4   คน 
2.2  ต าแหน่งในกองคลัง มีข้าราชการ  4  คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ 4  คน  
2.3  ต าแหน่งในกองช่าง  มีข้าราชการ  2  คน   และพนักงานจ้างตามภารกิจ   2  คน    
2.4  ต าแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีข้าราชการ  2  คน  มีพนักงานจ้าง  

 ตามภารกิจ  4  คนและพนักงานจ้างทั่วไป  4  คน        
      2.5  ต าแหน่งในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มีข้าราชการ  1 คน  มีพนักงานจ้าง  

    ตามภารกิจ 2 คน        
3.   ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา               6 คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา            14 คน 
ปริญญาตรี     15 คน 
ปริญญาโท       3  คน 
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4.  งบประมาณ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงนับตั้งแต่ยกฐานะจากสภา
ต าบลหนองคันทรง  เมื่อปี  พ.ศ.  2540  มีรายรับโดยสรุป 

4.1  ปีงบประมาณ  2540   
                                -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       974,613.69      บาท 

-เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        1,360,000          บาท      
4.2  ปีงบประมาณ  2541   

    -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    1,109,777.27      บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล               1,209,200       บาท 
                    4.3  ปีงบประมาณ  2542   
    -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    1,607,098.26      บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล        1,222,500           บาท 

          4.4  ปีงบประมาณ  2543   
    -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       1,828,666.16     บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล               1,210,600       บาท 

         4.5  ปีงบประมาณ  2544   
    -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       3,697,757.15     บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล      1,205,200       บาท 

         4.6  ปีงบประมาณ  2545   
    -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       3,900,900.43     บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                1,521,537.27     บ า ท
          4.7  ปีงบประมาณ  2546   
    -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       5,124,255.36     บาท 
    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล             1,742,050.75     บาท 

         4.8  ปีงบประมาณ  2547 
                              -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล    5,379,873.15     บาท 
                              -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                   3,625,865       บาท 
                  4.9  ปีงบประมาณ   2548 
                              -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล        7,588,774.46     บาท 
                              -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                       3,339,467       บาท 
         4.10 ปีงบประมาณ   2549 
                              -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล        9,245,032.71     บาท 
                              -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                       2,724,725       บาท 
             4.11 ปีงบประมาณ   2550 
                              -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล            1,049,100.04       บาท 
                              -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                             3,472,251.00      บาท 
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 4.12 ปีงบประมาณ   2551 

                              -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล        8,860,979.13     บาท 
                                -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                   5,913,950.38     บาท 

4.13  ปีงบประมาณ   2552 
                             -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล      8,886,295.16              บาท 
                               -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                            5,551,432.74     บาท 

4.14 ปีงบประมาณ   2553 
                             -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล      11,287,098.10     บาท 
                             -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        4,171,615        บาท   

4.15 ปีงบประมาณ   2554 
                            -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล      10,902,406.97               บาท 
                            -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        4,797,219        บาท 

 4.16 ปีงบประมาณ   2555 
                            -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล              12,638,834.53     บาท 
                            -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                              4,497,101         บาท  

4.17 ปีงบประมาณ   2556 
                            -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล              12,841,355.14      บาท 
                               -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                               7,315,540         บาท 

4.18 ปีงบประมาณ   2557 
                             -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล             14,947,850.50    บาท 
                             -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                             5,401,374        บาท 

4.19 ปีงบประมาณ  2558 
                     -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล           15,993,887.16          บาท 

                    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                          6,114,057.00           บาท              
         4.20 ปีงบประมาณ  2559 

                     -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล           30,884,349.82          บาท 
             -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                             4,501,907.00         บาท 

         4.21 ปีงบประมาณ  2560 
                     -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล           16,795,321.53         บาท 
                     -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                          11,606,581.00         บาท 
  4.22 ปีงบประมาณ 2561 
   -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล          17,912,569.14         บาท 
                             -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        11,900,334.00         บาท 
    4.23 ปีงบประมาณ 2562 
                             -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล          18,700,931.43         บาท 
            -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                         12,318,014.00        บาท 
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 4.24 ปีงบประมาณ 2563 
         -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล              17,593ล182.19     บาท 
         -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                             12,771,620.00     บาท 
4.25 ปีงบประมาณ 2564 
         -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                                          บาท 
         -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                                                        บาท 
 

5.ภารกิจของหน่วยงาน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงนอกจากจะมีหน้าที่ใน
การจัดเก็บภาษีอากร หรือภารกิจอื่น ๆ แล้ว สิ่งที่หน่วยงานได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถือเป็นหน้าที่
ส าคัญ คือ 

 5.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบล 
          5.2 การบริหารจัดการระบบประปาของ อบต. ภายในต าบล 
          5.3 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
          5.4 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
          5.5 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
          5.6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรงมีวัสดุ

ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานอย่างเพียงพอ มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถาวรแล้ว 
แต่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาส านักงานหรือบริเวณโดยรอบอาคาร 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่น 

************************ 
  สืบสานเกษตรอินทรีย์  คุณภาพชีวีราษฎรดีทุกต าบล   
  มีแห่งหนท่องเที่ยวธรรมชาติ ชนะขาดบริการที่เป็นเลิศ 
 
    วิสัยทัศน์ของจังหวัดตราด 
  ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 

วิสัยทัศน์อ าเภอเมืองตราด 
ศูนย์นัดพบภาคีพัฒนา      บูรณาการแหล่งทุนใกล้บ้าน 
สืบสานเกษตรอินทรีย์   คุณภาพชีวิตราษฎรดีทุกต าบล 
มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ   ชนะขาดบริการที่เป็นเลิศ 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและทั่วถึง   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ    

เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ   
ทุกชีวิตมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์   อยู่ดีกินดี   

    แหล่งศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีไทย 
 
 

พันธ์กิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
3. ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน    
4. จัดให้มีศูนย์ราชการภายในต าบล 
5. จัดให้มีงบประมาณรายจ่ายอย่างเพียงพอ  มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอและทันสมัย 
6. จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณงานและมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. ส่งเสริมการศึกษา 
9. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
10.ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
10. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
11. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
12. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
14.สงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
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15.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
16.ส่งเสริมศาสนา  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
      วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย 
2. น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอตลอดปี 
3. ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้านเพียงพอ 
4. ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนได้รับความสะดวกหรือการ

ช่วยเหลือจากทางราชการอย่างรวดเร็ว 
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
6. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง  ด้วยสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัย 
7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
8. ประชาชนมีสุขภาพดีและมีโรคติดต่อน้อยลง   
9. ประชาชนมีพัฒนาการด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ิมขึ้น 
10. ประชาชนที่ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
11. พัฒนาแหล่งศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ป่าท่าระแนะ  ที่สาธารณะหนอง

โบสถ์และกระโจมไฟเกาะปู   
12. ศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ได้รับการสืบสานต่อไป 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1 .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
 
  
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบประปา 
 
 
 
3 .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ปัญหา  
     ภัยแล้ง และอัคคีภัย  
 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  
    จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า  
      รางระบายน้ าท่อระบายน้ าและท่าเทียบเรือ 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 
2.1  จัดหาแหล่งน้ าจืดและก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา  
      เพ่ิมเติม ขยายเขตประปาให้ทั่วถึง จัดหาน้ าจืดให้  
      เพียงพอในฤดูแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
3.1  จัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือภัยแล้งและอัคคีภัย 
3.2  ขุดลอกรางระบายน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าและก าจัดวัชพืช 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรบรรเทาสาธารณภัยภายในต าบล 
4.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโคมไฟแสงสว่าง  
      ภายในหมู่บ้าน 
5.1  ก่อสร้างศูนย์ราชการภายในต าบล 
5.2  จัดหาพัสดุให้พร้อมและเพียงพอ 
5.3  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5.4  ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดรายจ่ายประจ าให้เพียงพอ 
      เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
5.5  อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
5.6  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือโครงการจาก  
       หนว่ยงานอื่น 
5.7  ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลที่สั่งการให้องค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุน  
      ภาครัฐ และเอกชนในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่สนอง  
      นโยบายรัฐบาล   
6.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  
 
 
8 .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความ  
      เข้มแข็งชุมชน 
 
 
11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและ  
      นันทนาการ     
 
12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแล  
      ผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาส      
 
 
13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและ  
      ดูแลเด็ก 
 
14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
15.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการทะนุ   
      บ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ จารีต   
      ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
      วัฒนธรรมอันดี 

7.1  พัฒนา  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
      สว่นต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
7.2  เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
7.3  ส่งเสริมการศึกษาในด้านอ่ืน ๆ  
8.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ   
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.2 บ าบัดและจัดการขยะ 
8.3  ปรับปรุงชุมชนให้ร่มรื่นสวยงาม 
9.1  ป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในต าบล 
9.2  ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน 
10.1  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในต าบล 
10.2  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและ     
         ประชาธิปไตย 
11.1  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของต าบล 
11.2  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชน 
12.1  ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
12.2  จัดสถานที่และแหล่งพักผ่อนให้ผู้สูงอายุในศูนย์ราชการ     
         ภายในต าบล 
12.3  ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสภายใน ต าบล
13.1  จัดกิจกรรมให้แก่เด็กภายในต าบล 

 
14.1  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
15.1  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกและอนุรักษ์ 
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ส่วนที่  2 

แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง:    แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง…… 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์ 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ /  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี
ละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง............... 
2. วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน................... 29.....ธันวาคม......2564.................................... 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2564 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏ 

อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
1.  การพัฒนาด้านการคมนาคม 17.0 15.0 15.31 
2.  การพัฒนาระบบประปา 8.0 1.0 1.02 
3.  การพัฒนาด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย 3.0 1.0 1.02 
4.  การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 1.0 1.0 1.02 
5.  การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 48.0 36.0 36.73 
6.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6.0 4.0 4.08 
7.  การพัฒนาด้านการศึกษา 5.0 2.0 2.04 
8.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 9.0 8.0 8.16 
9.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 16.0 15.0 15.31 
10. การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 6.0 3.0 3.06 
11. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 4.0 3.0 3.06 
12. การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและ   
     ผู้ด้อยโอกาส 

3.0 1.0 1.02 

13. การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก 2.0 2.0 2.04 
14. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3.0 2.0 2.04 
15. การพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศาสนาส่งเสริม        
      ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา 

4.0 4.0 4.08 

รวม 135.0 98.0 72.59 
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 จากแบบสอบถามความประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม จากแบบสอบถามทั้งหมด  100  ชุด  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  100   ชุด   ปรากฏผลดังนี้ 
 
เพศ    เป็นชาย         40   คน      คิดเป็นร้อยละ      40 
         เป็นหญิง        60   คน      คิดเป็นร้อยละ      60 
 
อาย ุ    ต่ ากว่า  20  ปี           จ านวน   17   คน        คิดเป็นร้อยละ       17 
     20 - 30  ป ี      จ านวน   20   คน คิดเป็นร้อยละ       20 
     31 - 40  ป ี      จ านวน   22   คน คิดเป็นร้อยละ       22 
     41 - 50  ป ี      จ านวน   20   คน คิดเป็นร้อยละ       20 
     51 - 60  ป ี      จ านวน   15   คน คิดเป็นร้อยละ       15 
 มากกว่า 60 ปี      จ านวน   6   คน  คิดเป็นร้อยละ       6 
 
การศึกษา ประถมศึกษา        จ านวน    32   คน   คิดเป็นร้อยละ      32 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า       จ านวน    30   คน   คิดเป็นร้อยละ      30 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า       จ านวน    20    คน   คิดเป็นร้อยละ      20 
  ปริญญาตรี         จ านวน    15   คน     คิดเป็นร้อยละ     15 
  สูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน      3    คน    คิดเป็นร้อยละ       3 
อ่ืนๆ         จ านวน      0    คน    คิดเป็นร้อยละ       0   
 
อาชีพ  รับราชการจ านวน         จ านวน     15    คน   คิดเป็นร้อยละ        15 
  เอกชนรัฐวิสาหกิจ          จ านวน     10    คน   คิดเป็นร้อยละ        10 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว        จ านวน     12   คน   คิดเป็นร้อยละ        12 
  รับจ้าง                 จ านวน     30   คน   คิดเป็นร้อยละ        30 
  นักเรียน/นักศึกษา         จ านวน      5    คน   คิดเป็นร้อยละ          5 
  เกษตรกร          จ านวน     20   คน   คิดเป็นร้อยละ        20 
  อ่ืน ๆ           จ านวน    8   คน   คิดเป็นร้อยละ          8  
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ความพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
 จ านว

นคน 
ร้อย
ละ 

จ านว
นคน 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
คน 

ร้อยละ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ 
โครงการ 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน 
โครงการ 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7.  ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชน 
8.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ   
    ของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 

60 
50 
 
60 
 
65 
54 
43 
72 
 
70 
 
78 

60 
50 
 
60 
 
65 
54 
43 
72 
 
70 
 
78 

38 
49 
 
38 
 
38 
42 
52 
27 
 
25 
 
22 
 

38 
49 
 
38 
 
38 
42 
52 
27 
 
25 
 
22 
 

2 
1 
 
2 
 
2 
4 
5 
1 
 
5 
 
0 

2 
1 
 
2 
 
2 
4 
5 
1 
 
5 
 
0 

 
 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง โดยความพึงพอใจในสามอันดับแรก ได้แก่ 
ข้อ 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ ข้อ 7. ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชน ข้อ 8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ส่วนข้อที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด สามอันดับ ได้แก่ข้อ 6. มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ข้อ 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ ข้อ 3. มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
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ส่วนที่  3 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน ความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนมีมาก 
2.  ประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางราชการน้อย 
3.  ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการยังไม่ทั่วถึงหลากหลาย 
   

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้พนักงาน อบต. ประชาชน และนักเรียน 
เพ่ือให้สามารถพูดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในต าบลได้ 

 
2. ควรมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการของ อบต. ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลผลการด าเนินโครงการให้

มากขึ้น 
 

3. โครงการงานมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ควรมีแบบสอบถามให้หย่อนในตู้เพ่ือรับ
ความ คิดเห็นของประชาชนว่าการจัดงานเป็นอย่างไร 

 
  4. จากผลคะแนนแบบประเมิน ควรปรับปรุงข้อที่คะแนนยังน้อยให้มากข้ึน เช่น การรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
              
 
 
 



จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร ตำมข้อบัญญัติ

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคมนำคม 9 3,247,100 0 0 2,067,100 1,180,000 0 1 งบกรมส่งเสริมฯ

2.ยุทธศำสตร์ด้ำนระบบประปำ 6 800,000 0 0 165,000 369,900 265,100 4 รวมวัสดุ
3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรแก้ไขปัญหำ 2 106,000 0 56,600 0 45,400 4,000 2
ภัยแล้ง และอัคคีภัย
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนไฟฟ้ำ แสงสว่ำง 1 - 82,000 0 0 81,370 630 1
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 28 10,467,220 104,090 63,170 0 9,783,497 724,643 27 รวมวัสดุ
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 2 366,900 0 0 0 0 366,900 -

7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 2 56,500 0 20,000 0 33,400 3,100 1
8.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม 6 841,000 0 20,000 0 768,527 52,473 5 รวมวัสดุ
9.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 3 80,000 0 10,000 0 40,000 30,000 1
10.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริม 2 260,000 0 249,703 0 10,297 0 1
ควำมเข้มแข็งชุมชน
11.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรกีฬำ 3 80,000 10,000 0 0 56,206 33,794 2

และนันทนำกำร
12.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร 1 114,000 4,500 0 0 118,500 0 1
ดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส
13.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมและดูแลเด็ก 2 40,000 0 20,000 0 19,370 630 1
15.ยุทธศำตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทะนุบ ำรุงศำสนำ 5 65,000 0 0 0 28,244 36,756 1
ส่งเสริมศิลปะ จำรีต ประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ิน

 และวัฒนธรรมอันดี
รวม 72 16,523,720 200,590 439,473 2,232,100 12,534,711 1,518,026 48
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ยุทธ์ศำสตร์

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย งบประมำณคงเหลือ แล้วเสร็จ หมำยเหตุ



ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1   1.โครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยพอใจ

โครงสร้างพ้ืนฐาน บริเวณบ้านนายกู้เกียรติ แซ่เซียว หมู่ท่ี 1 108,000 0 0 108,000 0 0

แนวทางท่ี 1 2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเล้าหมู นายซูต้ัง หัชลีฬหา หมู่ท่ี 2 201,600 0 0 201,600 0 0

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 3.โครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยพอใจ  180,000 0 0 180,000 0 0

เส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและท่ัวถึง บริเวณบ้านนายแดง  สังข์ผาด หมู่ท่ี 1

4.โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ท่ี 3 
392,000 0 0 392,000 0 0

5.โครงการวางท่อระบายน้้า พร้อมบ่อพักริมถนนสายตราดแหลมศอก 

บริเวณบ้านนาวาตรีอนันต์ ศิลาอาสน์ ถึงบ้านนายปรีชา สงวนช้อย หมู่ท่ี 4 610,000 0 0 610,000 0 0

6.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจัดสรร หมู่ท่ี 5 139,000 0 0 139,000 0 0

7.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยศาลเจ้าแม่สุมามาลย์ หมู่ท่ี 1 22,500 0 0 22,500 0 0

8.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเทถนน ค.ส.ล. 

ช่วงบ้านยายผัง ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนางพิศมัย นิลเกษมหมู่ท่ี 1

9.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมโพธ์ิ -เกาะปู หมู่ท่ี 1 1,180,000 0 0 0 1,180,000 0 งบกรมสง่เสรมิฯ

รวม 3,247,100 0 0 2,067,100 1,180,000 0
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414,000 0 0 414,000 0 0



ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2  
1.โครงการขยายเขตประปา อบต. ซอยชลประทาน- ชายทุ่ง หมู่ท่ี 2 165,000 0 0 165,000 0 0

การพัฒนาระบบประปา
2.เคร่ืองฉีดน้้าแรงดันสูง ขนาด 1 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 25,000 0 0 0 25,000 0 √

แนวทางท่ี 1
3.วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (น ้ำมนั) 50,000 0 0 0 12,000 38,000 √

ด้านจัดหาแหล่งน้้าจืด
4.วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์(สำรสม้ฯ ปนูขำว) 500,000 0 0 0 312,400 187,600 √

และก่อสร้างหอถังสูง 5.วสัดอุืน่ (มำตรวดัน ้ำ) 50,000 0 0 0 20,500 29,500 √

ระบบประปาเพ่ิมเติม ขยายประปาให้ท่ังถึง
6.คำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 0 0 0 0 10,000

จัดหาน้้าจืดให้เพียงพอในฤดูแล้ง

และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวม 800,000 0 0 165,000.00 369,900 265,100
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ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
1.โครงกำรป้องกนัและบรรเทำปัญหำภัยแลง้ ประจ ำปี 2564 100,000 0 56,000 0 43,400 0 √

การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและอัคคีภัย

แนวทางท่ี 1
จัดหาเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ

ภัยแล้งและอัคคีภัย รวม 100,000 0 56,600 0 43,400 0

แนวทางท่ี 3
1.โครงกำรจัดตัง้จดุตรวจและบรกิำรควำมปลอดภัยทำงถนน

ในทอ้งถิน่ ในชว่งเทศกำล ประจ ำปี 2564
6,000 0 0 0 2,000 4,000 √

การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและอัคคีภัย

รวม 6,000 0 0 0 2,000 4,000

รวมทัง้หมด 106,000 0 56,600 0 45,400 4,000

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1.คำ่จัดซือ้ครุุภัณฑไ์ฟฟ้ำและวทิย ุ(โคมไฟ) (วสัด)ุ 0 82,000 0 0 81,370 630 √

26



การพัฒนาด้านไฟฟ้า
แสงสว่าง

แนวทางท่ี 1

ก่อสร้าง ปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโคมไฟ
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน

รวม 0 82,000 0 0 81,370 630

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางด้านท่ี 1 - - - - - - -

ก่อสร้างศูนย์ราชการภายในต้าบล

รวม 0 0 0 0 0 0

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
1.เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 

จอภำพไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) 

ไมน่อ้ยกวำ่ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมคีวำมเร็วสญัญำณ

นำฬกิำพืน้ฐำนไมน่อ้ยกวำ่ 3.2 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่

สญัญำณนำฬกิำ กำรประมวลผลสงู จ ำนวน 1 หน่วย      

จ ำนวน 1 เครือ่ง  (ส ำนักงำนปลัด)

30,000 0 0 0 30,000 0 √

แนวทางด้านท่ี 2
1.2 เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 

จอภำพไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้ มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) 

ไมน่อ้ยกวำ่ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมคีวำมเร็วสญัญำณ

นำฬกิำพืน้ฐำนไมน่อ้ยกวำ่ 3.2 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่

สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถในกำร

ประมวลผลสงู จ ำนวน 1 หน่วย จ ำนวน 1 เครือ่ง ( กองชำ่ง)

30,000 0 0 0 30,000 0 √

จัดหาวัสดุให้พร้อมและพอเพียง 1.3 เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2 

จอภำพไมน่อ้ยกวำ่ 19 นิว้ มหีน่วยประมวลผลกลำง (CPU) 

ไมน่อ้ยกวำ่ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมคีวำมเร็วสญัญำณ

นำฬกิำพืน้ฐำนไมน่อ้ยกวำ่ 3.2 GHz และมเีทคโนโลยเีพิม่

สญัญำณนำฬกิำไดใ้นกรณีทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถในกำร

ประมวลผลสงู จ ำนวน 1 หน่วย จ ำนวน 1 เครือ่ง ( กอง

สำธำรณสขุ)

30,000 0 0 0 30,000 0 √
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 1.4 เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครือ่ง 

(รำคำกลำงและคณุลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์

ประจ ำปี 2562 เป็นไปตำม กระทรวงไอซที ีก ำหนด) (กอง

กำรศกึษำฯ)

5,000 0 0 0 5,000 0 √

1.5 เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครือ่ง 

(รำคำกลำงและคณุลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์

ประจ ำปี 2562 เป็นไปตำม กระทรวงไอซที ีก ำหนด) (กอง

ชำ่ง)

5,000 0 0 0 5,000 0 √

แนวทางด้านท่ี 2 1.6 เครือ่งพมิพ ์Dot Martrix Printer แบบหวัเข็มดว้ยระบบ 

sidm 24 เข็มพมิพ ์จ ำนวน 1 เครือ่ง(รำคำกลำงและ

คณุลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี 2562 

เป็นไปตำม กระทรวงไอซที ีก ำหนด) (กองคลัง) จำกแผน

เพิม่เตมิฉบบัที ่3 บญัชคีรุุภัณฑ์

0 8,190 0 0 8,190 0 √

จัดหาวัสดุให้พร้อมและพอเพียง
1.7 เครือ่งพมิพ ์Dot Martrix Printer แบบแคร่สัน้ จ ำนวน 1 

เครือ่ง(รำคำกลำงและคณุลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร ์ประจ ำปี 2562 เป็นไปตำม กระทรวงไอซที ี

ก ำหนด) (กองคลัง)

22,000 0 8,190 0 8,190 5,620 √

2.เปลสนำมแบบตกั จ ำนวน 1 ปำก (รำยกำรนีไ้มม่ใีนบญัชี

ครุุภัณฑ ์2562 และอบต.ตัง้จำ่ยตำมรำคำทอ้งถิน่)
13,000 0 0 0 12,500 500 √

3.เครือ่งตบดนิ จ ำนวน 1 เครือ่ง (ตัง้ตำมเกณฑม์ำตรฐำน

ครุุภัณฑ ์2562)
21,000 0 0 0 21,000 0 √

4. เสำวทิย ุ1 เสำ (รำยกำรนีไ้มม่ใีนบญัชคีรุุภัณฑ ์2562 และ

อบต.ตัง้จำ่ยตำมรำคำทอ้งถิน่ )
3,000 0 0 0 3,000 0 √
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ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 5.เกำ้อีท้ ำงำน จ ำนวน 3 ตวั รำยละเอยีดตำมที ่อบต.ก ำหนด 

ไมม่กี ำหนดไวใ้นบญัชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
9,000 0 0 0 8,670 330 √

แนวทางด้านท่ี 2 6.เกำ้อีส้ ำนักงำนส ำหรับผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 ตวั ตวัละ 4,000 

รำยละเอยีดตำมที ่อบต.ก ำหนด ไมม่กี ำหนดไวใ้นบญัชรีำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑ์

8,000 0 0 0 6,580 1,420 √

จัดหาวัสดุให้พร้อมและพอเพียง
7.โตะ๊ท ำงำน จ ำนวน 1 ตวั  (รำยกำรนีไ้มม่ใีนบญัชคีรุุภัณฑ ์

2562 และอบต.ตัง้จำ่ยตำมรำคำทอ้งถิน่ )
7,000 0 0 0 7,000 0 √

8.โปรแกรมกำรจัดเก็บคำ่นต ้ำประปำ 1 โปรแกรมรำคำกลำง

และคณุลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ประจ ำปี 2562 

เป็นไปตำม กระทรวงไอซที ีก ำหนด) (กองคลัง) จำกแผน

เพิม่เตมิฉบบัที ่3 บญัชคีรุุภัณฑ์

70,000 0 0 0 70,000 0 √

รวม 253,000 8,190 8,190 0 245,130 7,870

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5
1.โครงกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืประชำชน ประจ ำปี 2564 50,000 20,000 0 0 58,245 11,755 √

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางด้านท่ี 4

ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ้า

ให้เพียงพอเพ่ือให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ

รวม 50,000 20,000 0 0 58,245 11,755

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5
1.1อดุหนุนเทศบำลเมอืงตรำด โครงกำรงำนปีใหม-่กำชำด 

ประจ ำปี 2564
11,000 0 0 0 11,000 0 √

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
1.2อดุหนุนจังหวดัตรำด (ทีท่ ำกำรปกครองจังหวดัตรำด) 1.

โครงกำรงำนวนัวรีกรรมทหำรเรอืไทยในยทุธนำวทีีเ่กำะชำ้ง 

ประจ ำปี 2564

11,000 0 0 0 11,000 0 √

แนวทางด้านท่ี 5 1.3 อดุหนุนจังหวดัตรำด (ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์

จังหวดัตรำด) โครงกำรงำนระก ำหวำน ผลไมแ้ละของดเีมอืง

ตรำด ประจ ำปี 2564

11,000 0 0 0 0 11,000

อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
2.อดุหนุนโรงเรยีนวดัแหลมหนิโครงกำรอำหำรกลำงวนั

โรงเรยีน ชัน้อนุบำล-ป. 6
392,000 10,400 0 0 402,400 0 √

3.อดุหนุนโรงเรยีนวดัหนองคนัทรงโครงกำรอำหำรกลำงวนั

โรงเรยีน ชัน้อนุบำล-ป. 6
332,000 0 35,580 0 296,420 0 √

4 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำซอยบญุตอน บำงชรำ หมูท่ี ่1 42,000 0 0 0 20,045 21,955 √

5.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำซอยรวมญำต ิหมูท่ี ่5 48,000 23,500 0 0 71,461 39 √

6.โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ำ่ ซอยโชคด ีบรเิวณบำ้น

นำงสำวเพ็ญพร  ถอดรูป หมูท่ี ่1
20,000 9,600 0 0 29,541 59 √

7. โครงกำรเพม่ประสทิธภิำพศนูยป์ฏบิตักิำรร่วมในกำร

ชว่ยเหลอืประชำชน ของ อปท.
0 10,000 0 0 10,000 0 √

รวม 867,000 53,500 35,580 0 851,867 33,053

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5
1คำ่อำหำรเสรมิ (นม)  (โรงเรยีนวดัแหลมหนิ โรงเรยีนวดั

หนองคนัทรง ศนูยพั์ฒนเด็กเล็ก
429,020 3,000 0 0 429,955 2,065 √

แนวทางท่ี 7 2. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 

(อำหำรกลำงวนัศพด. อบต.  คนๆละ30 บำท/วนั จ ำนวน 245 

วนั) จ ำนวน 220500 บำท สือ่กำรเรยีนกำรสอน จ ำนวน 

20,000 บำท  งำนวสัดงุำนบำ้นงำนครัวในศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก

 อบต.จ ำนวน 15,000บำท คำ่หนังสอืกำรเรยีนกำรสอน 

20,000 บำท

289,400 0 0 0 289,400 0 √

ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล
3.เงนิสงเครำะหเ์บีย้ยังชพีคนพกิำรในต ำบลหนองคนัทรง 

ประจ ำปี 2564
926,400 19,400 0 945,800 0 √

ท่ีส่ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือ
4. เงนิสงเครำะหเ์บีย้ยังชพีผูส้งูอำยใุนต ำบลหนองคนัทรง 

ประจ ำปี 2564
7,652,400 0 19,400 0 6,963,100 669,900 √

ปฎิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชน

ในการจัดท้าโครงการต่าง ๆท่ีสนองนโยบายรัฐบาล

รวม 9,297,220 22,400 19,400 0 8,628,255 671,965

รวมทัง้หมด 10,467,220 104,090 63,170 0 9,783,497 724,643

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6
1.โครงกำรสง่เสรมิอำชพีใหแ้กป่ระชำชน ประจ ำปี 2564 20,000 0 0 0 0 20,000

แนวทางท่ี 1 2.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปลกูป่ำชดเชยและบ ำรุงรักษำป่ำทีป่ลกู 346,900 0 0 0 0 346,900

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ให้แก่ประชาชน

รวม 366,900 0 0 0 0 366,900

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 1. โครงกำรอบรมและทัศนศกึษำนอกสถำนทีส่ ำหรับเด็กเล็ก

ประจ ำปี 2564
20,000 0 20,000 0 0 0
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แนวทางด้านท่ี 1
พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม 20,000 0 20,000 0 0 0

ขององค์การบริหารส่วนต้าบล

ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางด้านท่ี 2
1.โครงกำรทีอ่ำ่นหนังสอืพมิพป์ระจ ำหมูบ่ำ้น ประจ ำปี 2564 36,500 0 0 0 33,400 3,100 √

เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน

รวม 36,500 0 0 0 33,400 3,100

รวมทัง้หมด 56,500 0 20,000 0 33,400 3,100

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8
1. โครงกำรอนุรักษ์พันธกุรรมพชืตำมแนวพระรำชด ำริ 

สมเด็จพระกนษิฐำธริำช เจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ 

เจำ้ฟ้ำมหำจักรสีรินิธรฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ประจ ำปี 2564

20,000 0 20,000 0 0 0

การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
2.โครงกำรปลกูป่ำชำยเลนและปลอ่ยพันธุส์ตัวน์ ้ำเฉลมิพระ

เกยีรต ิฯ ประจ ำปี 2564
10,000 0 0 0 10,000 0 √

แนวทางด้านท่ี 1 3. โครงกำรรณรงครั์กษำควำมสะอำดภำยในต ำบล ประจ ำปี 

2564
20,000 0 0 0 19,000 1,000 √

สร้างจิตส้านึกและความตระหนัก

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม รวม 50,000 0 20,000 0 29,000 1,000

แนวทางด้านท่ี 2
1.เพือ่จำ่ยเป็น คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก ำจัดขยะมลูฝอยของ

เทศบำลเมอืงตรำด ประจ ำปี 2564
700,000 0 0 0 648,527 51,473 √

บ้าบัดและก้าจัดขยะ
2.โครงกำรก ำจัดขยะในแหลง่น ้ำธรรมชำต ิประจ ำปี 2564 10,000 0 0 0 10,000 0 √

3.จัดซือ้ถังรองรับขยะมลูฝอย ประจ ำปี 2564 (วสัด)ุ 81,000 0 0 0 81,000 0 √

รวม 791,000 0 0 0 739,527 51,473

รวมทัง้หมด 841,000 0 20,000 0 768,527 52,473

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  9
1.โครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพษิสนัุขบำ้

ตำมพระปณธิำร สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอเจำ้ฟ้ำจฬุำภรณ

วลัยลักษณ์ อคัรรำชกมุำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน วรขตัตยิ

รำชนำร ีประจ ำปี 2564

40,000 0 0 0 40,000 0 √

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2. วสัด ุ(ทรำยะเบท) 30,000 0 0 0 0 30,000

แนวทางด้านท่ี 1

ป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในต้าบล
รวม 70,000 0 0 0 40,000 30,000

แนวทางท่ี 2

ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน
1.โครงกำรป้องกนัตดิเชือ้เอดสท์ำงเพศสมัพันธภ์ำยในต ำบล 10,000 0 10,000 0 0 0

รวม 10,000 0 10,000 0 0 0

รวมทัง้หมด 80,000 0 10,000 0 40,000 30,000
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ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ท่ี  10
1.โครงกำรเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิใน

สถำนศกึษำ ประจ ำปี 2564
10,000 0 10,000 0 0 0

การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

แนวทางด้านท่ี 1

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภายในต้าบล

รวม 10,000 0 10,000 0 0 0

แนวทางด้านท่ี 2
1.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ ประจ ำปี 2564 พ.ร.บ.วำ่ดว้ยกำร

เลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้ร่หิำรทอ้งถิน่
250,000 0 239,703 0 10,297 0 √

ให้ความรู้แก่ประชาชน

เด่ียวกับกฏหมายท่ัวไปและ

ประชาธิปไตย

รวม 250,000 0 239,703 0 10,297 0

รวมทัง้หมด 260,000 0 249,703 0 10,297 0

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  11 1.โครงกำรแขง่ขนักฬีำสำกลและกฬีำพืน้บำ้นภำยในต ำบล 

ประจ ำปี 2564
30,000 0 0 0 26,206 3,794 √

แนวทางท่ี 1
2.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่นักกฬีำเขำ้ร่วมแขง่ขนัในนำมของ  อบต. 30,000 0 0 0 0 30,000

การพัฒนาด้านการกีฬา
3.จัดซือ้วสัดกุฬีำ (คำ่วสัด)ุ 20,000 10,000 0 0 30,000 0 √

และนันทนาการ

ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของต้าบล

รวม 80,000 10,000 0 0 56,206 33,794

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  12
เงนิสงเครำะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยเอดสใ์น ต ำบลหนองคนัทรง 114,000 4,500 0 0 118,500 0 √

การพัฒนาด้านการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

แนวทางด้านท่ี 1

ให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

รวม 114,000 4,500 0 0 118,500 0

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  13 1.โครงกำรงำนวนัเด็กแหง่ชำต  ิประจ ำปี 2564 พ.ร.บ.สภำ

ต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล พ.ศ.2537
20,000 0 20,000 0 0 0

การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก
2.โครงกำรแขง่ขนักฬีำยวุชนภำยในต ำบล ประจ ำปี 2564 20,000 0 0 0 19,370 630 √

แนวทางด้านท่ี 1

จัดกิจกรรมให้แก่เด็กภายในต้าบล

รวม 40,000 0 20,000 0 19,370 630

ยุทธ์ศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  15
1.โครงกำรงำนวนัผูส้งูอำยุ ประจ ำปี 2564 10,000 0 0 0 0 10,000

การพัฒนาด้านการทะนุบ้ารุง
2.โครงกำรงำนวนัตรำดร ำลกึ ประจ ำปี 2564 10,000 0 0 0 0 10,000

ศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี
3. โครงกำรสบืสำนประเพณีวนัลอยกระทง ประจ ำปี 2564 30,000 0 0 0 28,244 1,756 √

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
4.โครงกำรงำนวนัทอ้งถิน่ไทย ประจ ำปี 2564 5,000 0 0 0 0 5,000

แนวทางด้านท่ี 1 5. โครงกำรงำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ

เจำ้อยูห่วั รัชกำลที ่10 ประจ ำปี พ.ศ. 2654
10,000 0 0 0 0 10,000

จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส้านึก

และอนุรักษ์

รวม 65,000 0 0 0 28,244 36,756





 

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อบต.หนองคันทรง 

งาน 
หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ
อนุมัต ิ
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 150,000.00 0.00 0.00 0.00 102,273.00 47,727.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 3,400.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 7,652,400.00 0.00 19,400.00 0.00 6,963,100.00 669,900.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพความพิการ - 926,400.00 19,400.00 0.00 0.00 945,800.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - 114,000.00 4,500.00 0.00 0.00 118,500.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย - 100,000.00 439,479.00 0.00 0.00 331,950.00 207,529.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)  

- 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 339,999.00 1.00 

รวมหมวดงบกลาง 9,222,800.00 633,379.00 19,400.00 0.00 8,908,222.00 928,557.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่าย

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วน

- 514,080.00 0.00 0.00 0.00 514,080.00 0.00 



การเมือง) ท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

- 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- 86,400.00 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 1,030,000.00 0.00 75,000.00 0.00 943,200.00 11,800.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,714,720.00 0.00 75,000.00 0.00 1,627,920.00 11,800.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 2,375,200.00 0.00 256,000.00 0.00 1,809,288.00 309,912.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

- 108,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 24,000.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 126,000.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00 7,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 784,200.00 1,600.00 0.00 0.00 785,760.00 40.00 



(ฝ่ายประจ า) 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 96,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 1,352,040.00 0.00 0.00 0.00 1,344,240.00 7,800.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 768,480.00 0.00 0.00 0.00 630,360.00 138,120.00 

งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 96,000.00 0.00 30,000.00 0.00 28,680.00 37,320.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 654,010.00 0.00 355,000.00 0.00 253,080.00 45,930.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 373,200.00 0.00 0.00 0.00 372,840.00 360.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 842,400.00 5,000.00 0.00 0.00 845,220.00 2,180.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 1,038,600.00 0.00 0.00 0.00 1,021,010.00 17,590.00 



งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 127,260.00 0.00 5,000.00 0.00 96,770.00 25,490.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- 741,600.00 0.00 0.00 0.00 735,600.00 6,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 246,000.00 14,000.00 0.00 0.00 259,920.00 80.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

- 41,000.00 0.00 14,000.00 0.00 19,500.00 7,500.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,961,990.00 20,600.00 732,000.00 0.00 8,579,268.00 671,322.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 24,000.00 0.00 0.00 0.00 22,400.00 1,600.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 84,000.00 56,000.00 6,000.00 0.00 134,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 6,986.00 23,014.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน

- 85,000.00 80,000.00 0.00 0.00 156,300.00 8,700.00 



ท้องถิ่น 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- 0.00 50,000.00 0.00 0.00 40,840.00 9,160.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 168,000.00 10,000.00 0.00 0.00 165,000.00 13,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 
 

- 15,000.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 2,400.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 114,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 6,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 8,300.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,635.00 8,365.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 581,000.00 196,000.00 6,000.00 0.00 685,461.00 85,539.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบริการใหผู้้
รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ เสริมสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมลู ค่าบันทึก

60,000.00 20,000.00 0.00 0.00 76,900.00 3,100.00 



ข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาแม่บ้านท า
ความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตดัหญา้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน คา่จ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองตราด 

700,000.00 0.00 0.00 0.00 648,527.00 51,473.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 122,859.00 27,141.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(1) โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ประจ าปี 
2564 เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 
(5)(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 
7 แนวทางที่ 2 ล าดับที่ 1 หน้า 98) 

36,500.00 0.00 0.00 0.00 33,400.00 3,100.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

2.โครงการเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 เพื่อจา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯเป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ีมท 
816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางที่ 1 
ล าดับที่ 2 หน้า 107) 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า

3. โครงการรณรงคร์ักษาความสะอาดภายในต าบล ประจ าปี 
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 1,000.00 



เข้มแข็งชุมชน ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าจัดดอกไม้ในพิธีเปิด คา่ของขวัญของรางวัล ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯเปน็ไปตามพ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันมาตรา 67 (2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตร ์

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

4.โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจ าปี 2564 
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ฯลฯ เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 68 (7) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุท 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รชักาลที่ 10 
ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่เวทีและเครื่อง
ขยายเสยีงและคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตาม
โครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 15 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 3 หน้า 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 



120) 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

   2. 
1.โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกฬีาพ้ืนบ้านภายในต าบล 
ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าถ้วยรางวัล
และหรือของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและ
การจัดเตรียมสถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเป็นไปตามพ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบันมาตรา 67 (6) (8) ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดั
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 26,205.75 3,794.25 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายในต าบล ประจ าปี 2564 
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าถว้ยรางวัลและหรือของ
รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและการจดัเตรียม
สถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,370.00 630.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

3.ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้ารว่มแข่งขันในนามของ อบต. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 



พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 2 หน้า 110) 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

1.โครงการงานวันผูสู้งอายุ ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายโครงการ ค่าจา้งเหมาเครื่องขยายเสยีง 
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ในตามโครงการ 
ค่าของรางวัล ค่าเครื่องดืม่ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต า
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันมาตรา 67 (5) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

2.โครงการงานวันตราดร าลึก ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาแต่งขบวนรถงานตราดร าลึกพร้อมน ารถร่วม
ขบวนแห่รอบตัวเมืองตราด เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันมาตรา 66 68 (10) (12) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.
2557 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 15 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 2 หน้า 120) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

3.โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2564 
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าเชา่เวทีกลางและเครื่อง
ขยายเสยีง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจดัดอกไม้ในพิธีเปิด ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าวสัดุอปุกรณ์ตกแต่งเวที ฯลฯ
เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั มาตรา 66 68 (10) (12) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

30,000.00 0.00 0.00 0.00 28,244.00 1,756.00 



การฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝกึอบรมของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

งานก่อสร้าง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการใหผู้้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครภุัณฑห์รือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมลู ค่าบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาแม่บ้านท า
ความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตดัหญา้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน คา่จ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค 

270,000.00 327,180.00 0.00 0.00 593,498.50 3,681.50 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกปา่ชดเชยและบ ารุงรักษาป่าท่ีปลูก 
เพื่อจัดสรรงบประมาณปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าท่ี
ปลูกตามแนวทางที่กฎกระทรวงและการขออนุญาตท า
ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 ก าหนดไว้ แจ้งตามหนังสือ
ศูนย์ป่าไมจ้ังหวัดตราด ที่ ทส 1322.10/606 ลงวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2560 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 ล าดับ
ที่ 1 หน้า 15) 

346,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,900.00 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯเป็นไปตามพ.ร.บ.
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบันมาตรา 67 (7) หนังสือกรมส่งเสริมการ

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 



ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ีมท 0891/ว164 ลงวันท่ี 26 
มกราคม 2558 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 1 ล าดบัท่ี 5 หน้า 100 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

3. โครงการก าจัดขยะในแหล่งน้ าธรรมชาติ ประจ าปี 2564 
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตาม
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุันมาตรา 
67 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 2 ล าดบัท่ี 1 หน้า 103) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

4.โครงการปลูกป่าชายเลนและปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ าเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯเป็นไปตาม
พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา 67 (7) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 8 
แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 2 หน้า 99) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบริการใหผู้้
รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ เสริมสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมลู ค่าบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาแม่บ้านท า

70,000.00 0.00 20,000.00 0.00 32,803.00 17,197.00 



ความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตดัหญา้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน คา่จ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 15,130.00 34,870.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้
รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ เสริมสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมลู ค่าบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาแม่บ้านท า
ความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตดัหญา้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน คา่จ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัด 

50,000.00 7,000.00 0.00 0.00 42,535.00 14,465.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมและลงทะเบียนตา่งๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน การฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนยีมศาล คา่ธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจา่ยในประเภทรายจ่ายนี ้

194,070.00 61,000.00 180,670.00 0.00 73,900.00 500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 16,275.00 23,725.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่าย

30,000.00 0.00 28,406.00 0.00 1,594.00 0.00 



ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯพนกังานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง
จากนายกฯ ให้ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้ง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก คา่บริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

(2)  

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(2) ค่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นไปตามพ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (5)(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 2 ล าดับที่ 1 
หน้า 98) 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 700.00 4,300.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(3) โครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2564 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจดันิทรรศการวันท้องถิ่นไทย เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ประวัตคิวามเป็นมาของท้องถิ่นไทย 
เผยแพรผ่ลงานภารกิจการจดับริการสาธารณะต่าง ๆ ที่อบต. 
ด าเนินการ ให้แก่ประชาชนต าบลหนองคันทรง ประชาชน
ทั่วไปไดร้ับทราบข้อมลู ข่าวสาร อย่างทั่วถึงได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน โดยถือปฏิบตัิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า

(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บรหิารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

250,000.00 0.00 239,703.00 0.00 10,297.00 0.00 



ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ตามกระทรวงมหาดไทยหรือส านกังานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 มาตรา 67 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางที่ 2 ล าดับที่ 2 หน้า 108) 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 135,150.00 14,850.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน การฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนาต่างๆ ของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนยีมศาล 
ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี ้

75,000.00 0.00 0.00 0.00 71,280.00 3,720.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้
รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ เสริมสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมลู ค่าบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาแม่บ้านท า
ความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตดัหญา้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน คา่จ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัด 

118,000.00 60,000.00 0.00 0.00 156,480.00 21,520.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 19,290.00 10,710.00 



รายจ่ายอื่น ๆ รวมทั้งผู้ที่ไดร้ับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(2) โครงการศึกษาอบรมและดูงานเกี่ยวกับระบบผลติ
น้ าประปาและการจัดเกบ็ค่าน้ าประปา โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการผลติน้ าประปารวมทั้งการ
จัดเก็บรายได้และการป้องกันการทุจริตของพนักงาน (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเตมิฉบับท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 ล าดบัท่ี 1 หน้า 6) 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 12,995.00 7,005.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(1) โครงการจดัตั้งจุดตรวจและบริการความปลอดภัย
ทางถนนในท้องถิ่นในช่วงเทศกาล ประจ าปี 2564 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งจุดอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์(ช่วง 7 วัน
อันตราย) และรวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่
ขับ ลดเมา ง่วงไม่ขับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ความสูญเสียที่อาจเกดิแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (6) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรม 

(2)  

6,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 4,000.00 



งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(2) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประจ าปี 2564 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลที่
ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากไร้ 
ด้อยโอกาส ประสบภัยต่าง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เป็น
โครงการตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นโยบาย 

50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 58,245.00 11,755.00 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

(3) โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี 
2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ า รถบรรทุก
น้ า ค่าเช่าเครื่องสูบน้ า ฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 1 หน้า 
53) 

100,000.00 0.00 56,600.00 0.00 43,400.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน การฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนยีมศาล 
ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี ้

30,000.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 19,400.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า 
รวมทั้งผู้ที่ไดร้ับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,212.00 13,788.00 



ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 15,200.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.1 
ค่าอาหารกลางวัน ศพด. อบต. คนๆ ละ 30 บาท/วัน 
จ านวน 245 วัน) จ านวน 220500 บาท (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 7 
ล าดับที่ 1(1.4) หน้า 92) 1.2 สื่อการเรยีนการสอน จ านวน 
20000 บาท (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 ล าดบัท่ี 1 หน้า 97) 1.3 วัสดุ
งานบ้านงานครัวในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก อบต. จ านวน 15000 
บาท 1.4 ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 6000 

289,400.00 0.00 0.00 0.00 289,400.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

2. โครงการอบรมและทัศนศึกษานอกสถานท่ีส าหรับเด็กเล็ก
ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน 
มาตรา 66 68 (10) (12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ.2557(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 2 
หน้า 97) 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นจ่าย
เป็นป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดดอกไม้ในพิธีเปิด ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที 
ฯลฯ เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 



ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 
(6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกฬีาและ การส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

(1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน การฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนยีมศาล 
ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี ้

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้
รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ เสริมสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมลู ค่าบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาแม่บ้านท า
ความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตดัหญา้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน คา่จ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัด 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 15,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 

20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 0.00 20,000.00 0.00 0.00 2,995.00 17,005.00 



งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

1. โครงการป้องกันการตดิเช้ือเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ภายใน
ต าบล ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเพื่อเป็นการเสรมิสร้างความรู้ในการป้องกันตนเอง
จากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โดยจัด
อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการรณรงคส์ร้างการรับรู้ ตระหนักถึง
อันตรายของโรคเอดส์ เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันให้แก่กลุม่เสีย่งได้
รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาร สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวา่ง 
วัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2564 เพื่อจา่ยเป็นค่าวัคซีน 
ค่าเวชภัณฑ์ คา่ส ารวจประชากรสนุัขแมว ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องในโครงการเป็นไปตามพ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันมาตรา 67 (2) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วน 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการใหผู้้
รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเตมิ เสริมสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมลู ค่าบันทึก
ข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาแม่บ้านท า
ความสะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล

30,000.00 115,000.00 0.00 0.00 138,000.00 7,000.00 



ต้นไม้ ตดัหญา้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดท าปา้ย
ประชาสมัพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมิน
องค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน คา่จ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัด 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนยีมศาล 
ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี ้

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง รวมทั้งผู้ที่ไดร้ับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบีย้
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 4,470.00 25,530.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 3,685,870.00 630,180.00 715,379.00 0.00 2,761,055.25 839,615.75 

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 60,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 140,141.00 9,859.00 



งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าวัสด ุ วัสดุกีฬา - 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,530.00 4,470.00 

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฎิกูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 81,000.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 100,000.00 0.00 33,100.00 0.00 46,844.80 20,055.20 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 123,000.00 100,000.00 0.00 0.00 177,585.00 45,415.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 38,000.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

- 500,000.00 0.00 0.00 0.00 312,400.00 187,600.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00 29,500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 47,765.00 2,235.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 30,000.00 0.00 10,500.00 0.00 6,610.00 12,890.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 10,000.00 1,000.00 0.00 0.00 10,852.00 148.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 40,000.00 0.00 23,000.00 0.00 16,904.93 95.07 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 20,000.00 3,500.00 14,000.00 0.00 9,500.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 250,000.00 0.00 0.00 0.00 157,847.00 92,153.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00 3,520.00 



งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 5,000.00 0.00 4,100.00 0.00 0.00 900.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 34,100.00 0.00 5,900.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 50,000.00 75,000.00 0.00 0.00 105,466.00 19,534.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 860.00 4,140.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,930.00 6,070.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

- 429,020.00 3,000.00 0.00 0.00 429,955.42 2,064.58 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 5,600.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,972.00 4,028.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 18,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 



งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าวัสด ุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,963.00 2,037.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 93,145.00 6,855.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

- 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 18,110.00 1,890.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,428,020.00 192,500.00 178,800.00 0.00 1,809,161.15 632,558.85 

งานกิจการประปา 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า - 700,000.00 0.00 0.00 0.00 656,579.91 43,420.09 

งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า - 300,000.00 0.00 0.00 0.00 240,434.04 59,565.96 

งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการโทรศัพท ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 33,306.01 6,693.99 



งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย ์ - 70,000.00 0.00 0.00 0.00 47,525.00 22,475.00 

งานบริหารทั่วไป 
ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 80,000.00 0.00 0.00 0.00 74,985.60 5,014.40 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,190,000.00 0.00 0.00 0.00 1,052,830.56 137,169.44 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 ตามบัญชี
ครุภณัฑ์ แบบ ผ 03 

0.00 82,000.00 0.00 0.00 81,370.00 630.00 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) มี
ก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 2500 บาท เป็นจ านวน 5000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) 

0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบท่ี 2 
จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2562 กระทรวงดจิิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
1. เครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปี 2562 ) 

21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 



ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
1.เก้าอี้ส านักงานส าหรับเจา้หน้าท่ี อบต. จ านวน 1 ตัว ๆละ 
3000 บาท (รายการนี้ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ปี 2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
2.โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว (รายการนี้ไมม่ีก าหนดในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปี 2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น) 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบท่ี 2 
จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2562 กระทรวงดจิิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
1.เก้าอี้ส านักงานส าหรับเจา้หน้าท่ี อบต. จ านวน 2 ตัว ๆละ 
3000 บาท (รายการนี้ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ปี 2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) 

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง (ตั้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 



เกี่ยวกับ
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ปี 2562 กระทรวงดจิิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Martrix Printer แบบหัวเข็ม ด้วย
ระบบ SIDM 24 เข็มพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ส.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 บัญชีครภุัณฑ ์

0.00 8,190.00 0.00 0.00 8,190.00 0.00 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

2.โปรแกรมการจดัเก็บค่าน้ าประปา 1 โปรแกรม(ตั้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2562 กระทรวงดจิิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 
จ านวน 1 เครื่อง(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 กระทรวงดิจติอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

22,000.00 0.00 8,190.00 8,190.00 0.00 5,620.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบท่ี 2 
จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย จ านวน 1 เครื่อง (ตั้งตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2562 กระทรวงดจิิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

1.เปลสนามแบบตัก จ านวน 1 ปาก (รายการนี้ไม่มีก าหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปี 2562 และอบต. ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องถิ่น) 

13,000.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 500.00 

งานบริหาร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 1.เสาวิทยุ จ านวน 1 เสา (รายการนี้ไมม่ีก าหนดในบญัชี 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 



ทั่วไป ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปี 2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
3.โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว (รายการนี้ไมม่ีก าหนดในบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ปี 2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคา
ท้องถิ่น) 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
2.เก้าอี้ส านักงานส าหรับเจา้หน้าท่ี อบต. จ านวน 3 ตัว ๆละ 
3000 บาท (รายการนี้ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ปี 2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) 

9,000.00 0.00 0.00 0.00 8,670.00 330.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
1.เก้าอี้ส านักงานส าหรับผูบ้ริหาร จ านวน 2 ตัว ๆละ 4000 
บาท (รายการนีไ้ม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑ์ปี 
2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น) 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 6,580.00 1,420.00 

งานกิจการ
ประปา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 

1.เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาด 1 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
(รายการนีไ้ม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ปี 
2562 และอบต. ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น)(จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเตมิฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 4 หน้า 4 ) 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 286,500.00 95,190.00 8,190.00 8,190.00 356,810.00 8,500.00 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

2. 2.โครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยพอใจ 
บริเวณบา้นนายกู้เกียรติ แซเ่ซียว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 12 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.60 เมตร พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากบริเวณบ้านนายกู้
เกียรติ แซเ่ซียว หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 12 
เมตร สูงโดยเฉลีย่ 1.60 เมตร พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน 
มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ล าดบัท่ี 8 หน้า 34 ) 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเล้าหมู นายซูตั้ง หัช
ลีฬหา หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 360 
ตารางเมตร พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั มาตรา 67 (1) (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 28 หน้า 37 ) 

201,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,600.00 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
แหลมโพธ์ิ-เกาะปู หมู่ที่ 1 ต าบลหนองคันทรง 

1,180,000.00 0.00 0.00 0.00 1,180,000.00 0.00 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1.โครงการซ่อมแซมสะพานทางเทา้ ค.ส.ล. ซอยพอใจ 
บริเวณบา้นนายแดง สังข์ผาด หมูท่ี่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 20 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.60 เมตร พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 6 
หน้า 33 ) 

180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

6.โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 48 
หน้า 41 ) 

392,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392,000.00 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
7.โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักริมถนนสายตราด
แหลมศอก บรเิวณบ้านนาวาตรีอนันต์ ศิลาอาสน์ ถึงบ้าน

610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610,000.00 



นายปรีชา สงวนช้อย หมู่ที่ 4 ระยะทาง 198 เมตร ท่อ
ระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร บ่อพัก 13 ชุด 
พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 
ล าดับที่ 62 หน้า 43 ) 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจัดสรร หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 1 ม.หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1184 ลบ.ม. พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ล าดับ
ที่ 4 หน้า 2 ) 

139,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,000.00 

งานไฟฟ้า
และประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยศาลเจ้าแมสุ่มามาลย์ หมู่
ที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 
เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินลูกรงั ไม่น้อยกว่า 196 ลบ.ม. 
พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเตมิฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 1 หน้า 1 ) 

22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 

งานกิจการ
ประปา 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

1.โครงการขยายเขตประปา อบต. ซอยชลประทาน- ชายทุ่ง 
หมู่ที่ 2 ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 875 เมตร พ.ร.บ.
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 68 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 4 หน้า 4 ) 

165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 

งานไฟฟ้า ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยเทถนน ค.ส.ล. ช่วงบ้าน 414,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414,000.00 



และประปา สิ่งก่อสร้าง ยายผัง ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนางพิศมัย นิลเกษมหมู่ที่ 1 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (1) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ล าดับที่ 11 
หน้า 34 ) 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,412,100.00 0.00 0.00 0.00 1,180,000.00 2,232,100.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ 
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีดิน และ
หรือสิ่งก่อสรา้ง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

(1) อุดหนุนจังหวัดตราด (ท่ีท าการปกครองจังหวัด
ตราด) โครงการงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน
ยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง ประจ าปี 2564 พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (8) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5 ล าดับที่ 1/ 1.1 หน้า 64) 

11,000.00 0.00 0.00 0.00 278.61 10,721.39 

งานส่งเสรมิ
และ
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนจังหวัดตราด (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตราด) โครงการงานระก าหวาน ผลไม้และ
ของดีเมืองตราด ประจ าปี 2564 พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (7) (12) ระเบียบ

11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 



ชุมชน กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5 ล าดับที่ 2/ 2.1หน้า 66 

งานไฟฟ้า
และประปา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บริเวณบา้นนาย
บุญตอน บางชะลา หมู่ที่ 1 ระยะทาง 80 เมตร 
พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั มาตรา 68 (2) 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5 ล าดับที่ 5 
หน้า 9 ) 

42,000.00 0.00 0.00 0.00 20,044.80 21,955.20 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทรงโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน ช้ันอนุบาล – ป. 6 (100%) 
200 วันๆละ20บาท/คน หนังสือซกัซ้อมเกี่ยวกับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5 ล าดบัท่ี 1-2 หน้า 67) 

332,000.00 0.00 35,580.00 0.00 296,420.00 0.00 

งานไฟฟ้า
และประปา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยรวมญาติ หมู่
ที่ 5 ระยะทาง 120 เมตรพ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน มาตรา 68 (2) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5 
ล าดับที่ 2 หน้า 8 ) 

48,000.00 23,500.00 0.00 0.00 71,461.39 38.61 

งานไฟฟ้า
และประปา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดตราด 1.
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอยโชคดี บริเวณ

20,000.00 9,600.00 0.00 0.00 29,541.65 58.35 



บ้านนางสาวเพ็ญพร ถอดรูป หมู่ท่ี 1 ระยะทาง 30 
เมตร พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 
68 (2) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5 
ล าดับที่ 4 หน้า 9 ) 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรยีน ช้ันอนุบาล–ป. 6 (100%) 200 
วันๆละ20บาท/คน หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5 ล าดบัท่ี 1-2 หน้า 67) 

392,000.00 10,400.00 0.00 0.00 402,400.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

(2) อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด โครงการงานปีใหม-่
กาชาด ประจ าปี 2564 พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน มาตรา 67 (8) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5 ล าดับที่ 2/ 2.1หน้า 65) 

11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนอ าเภอเมืองตราด โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้ง
เป็นสถานท่ีกลางและศูนย์ข้อมลูขา่วสารเพื่อการ
วางแผนและพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ

0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 



เมืองตราด จังหวัดตราด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวน 10000 บาท หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบเงินอุดหนุน จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 แนวทางที่ 5 ล าดับที่ 1 หน้า 62 ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ย 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 867,000.00 53,500.00 46,580.00 0.00 841,146.45 32,773.55 
 

ขอ้มูล ณ 03/12/2564 

 


