




















































ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาด้านการคมนาคม

แผนงานเคหะและชุมชน
ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 - - - 180,000 270,000 สะพาน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต.) (อบต.) แห่ง สะดวกและปลอดภัย

2 ปรับปรุงถนน คสล. โดยเทถนนเพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - 331,520 - ถนน 1 ประชาชนได้ กองช่าง
(อบต.) สาย รับความสะดวก

และปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

ซ่อมแซมสะพานทางเท้า คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกปี64 ขนาดกว้าง1.50 เมตร 
ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายแดง และปลอดภัย ยาว 20 เมตร สูงเฉล่ีย 1.80 เมตร

แนวทางท่ี 1       ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า รางระบายน้้า ท่อระบายน้้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ส่วนท่ี 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
 148 เมตร หนา0.15 เมตร

บ้านนางพิศมัย นิลเกษม หมู่ท่ี 1

หน้า 1

สังข์ผาด หมู่ท่ี 1 ปี 65 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร 

1.80 เมตร

คสล.ช่วงบ้านยายผัง ศิลาอาศน์ ถึง

ยาว 30 เมตร สูงเฉล่ีย 1.80 เมตร

และปลอดภัย



3 - - - 180,000 360,000 สะพาน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต.) (อบต.) แห่ง สะดวกและปลอดภัย

แซ่เซียว หมู่ท่ี 1

4 - - - 40,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต) สะดวกและปลอดภัย

5 - - - 250,000 250,000 ก้าแพงกัน สถานท่ีท่องเท่ียวกระ กองช่าง
(อบต.) (อบต.) ตล่ิงพัง 1แห่ง โจมไฟเกาะปูยังอยู่

6 - - - 100,000 100,000 ท่อระบายน้้า ไม่เกิดปัญหาน้้าเสีย กองช่าง
(อบต) (อบต) 1 แห่ง ในชุมชนแหลมหิน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

7 - - 250,000 250,000 250,000 ฟุตบาท ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

8 - - - 90,000 90,000 ทางเดิน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ปรับปรุงก้าแพงกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน ระยะทางยาว 70 เมตร

ยาว  35 เมตร  หนาเฉล่ีย

ยาว 40 เมตร สูงเฉล่ีย 
1.80 เมตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย ขนาดกว้าง 4 เมตร

ซ่อมแซมสะพานทางเท้า คสล.  ปี 64 ขนาดกว้าง 1.5 เมตร 
ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายกู้เกียรติ ยาว 20 เมตร สูงเฉล่ีย1.8 เมตร

ปี 65ขนาด กว้าง1.50 เมตร 

เพ่ือให้การคมนาคม สะดวก 

และปลอดภัย
หมู่ท่ี 1 1.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร

ดินลูกรัง 378 ลบ.ม.

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

ศาลเจ้าแม่สุมามาลย์

หมู่ท่ี 1  2 กิโลเมตร

หน้า 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

กระโจมไฟ หมู่ท่ี 1 จาการกัดเซาะของน้้าทะเล

ขุดลอกท่อระบายน้้าชุมชนแหลมหิน 2 ข้างทาง ระยะทางเพ่ือให้การระบายน้้ามีประสิทธิภาพ

กว้าง 4  เมตร  ยาว  300 เมตร 

2565

ปรับปรุง พ้ืนฟุตบาท เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกขนาดพ้ืนท่ี 570 ตารางเมตร
คสล. หมู่ท่ี 1 และปลอดภัย

ลอกร่องน้้าทางเดินเรือภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือแก้ปัญหาต้ืนเขินเรือออก



(อบต.) (อบต.) เรือ 1 สาย สะดวกและปลอดภัย

9 - - - - 99,900 ท่อระบายน้้า แก้ไขปัญหาน้้าท่วม กองช่าง
ในชุมชน (อบต.) 1 แห่ง ได้ย่ังยืน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - 278,400 278,400 - ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นายซูต้ัง  หัชลีฬหา  หมู่ท่ี 2 และปลอดภัย (อบต.) (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - 500,000 500,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - 700,000 700,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วางท่อระบายน้้าพร้อมท่อพัก ซอยปูน่ิม  ท่อระบายน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

หมู่ท่ี 1 1 เมตร ยาว 25 เมตร

ลึก  2  เมตรไม่ได้ในช่วงน้้าลด

เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมขัง

ลาดยางผิวถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120
เมตร หนา 0.05 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างเล้าหมู  ปี 2563 ยาว 120 เมตรขนาดกว้าง  3 เมตร 

ปี 2564 ยาว 120 เมตร กว้าง 3 เมตร 

หน้า 3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

โรงเรียนวัดแหลมหิน  หมู่ท่ี 2

หนา 0.15  เมตร

 ซอยชากมะนาวถึง

ลาดยางผิวถนนแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านเนิน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,840



และปลอดภัย (อบต.) (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - 500,000 500,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

เพ่ือให้การคมนาคมภายใน - - - - 421,200 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
นางอุทิศ  บุตรขุน  หมู่ท่ี 2 ชุมชนสะดวกและปลอดภัยหนา 1.50 เมตร (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 500,000 สะพาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

                                                                                                                                                              เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 65,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 และปลอดภัย สาย สะดวกและปลอดภัย

8 - - 2,170,000 2,170,000 2,170,000 1 โครงการ มีน  าใช้ท าการ กองข่าง
เกษตรใน
หน้าแล้ง
และไม่เกิด
ปัญหาน  าท่วม

อย่างย่ังยืน

9 - - - - 252,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต) สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลูกรังถนนซอยฝ่ังตรงข้ามบ้าน

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง

ท่าระแนะ หมู่ท่ี 2 สูงเฉล่ีย

ลาดยางผิวถนนแอสฟัลทืติก  ซอย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,270

 หมู่ท่ี 2 เมตร หนา 0.05 เมตร

ชากมะนาว ถึงหนองแฟบ  หมู่ท่ี 2 เมตร หนา 0.05 เมตร

กว้าง 3  เมตร  ยาว 2,000 เมตร

กว้าง 3 เมต ยาว 15 เมตร

ระบายน้้า เข้า - ออก หมู่ท่ี 2 ยาว 100 เมตร บริเวณ
โรงยาง อบต. ซอยแหลมโพธ์ิ

วางท่อระบายน  า รางระบายน  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมชุมชน ท่อ คสล. ชั น 3 ขนาด
ริมถนนประชาภักดี 5 พร้อมประตู และพื นท่ีการเกษตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรัญจวน กว้าง 4 เมตร ยาว 
208 เมตร หนา 0.5 เมตร

หน้า 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

แหลมโพธ์ิ - ชายทุ่ง  หมู่ท่ี 2 และปลอดภัย ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ือให้การคมนาคม สะดวก ขนาดกว้าง 3 เมตร 



10 - - - 1,344,000 1,344,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต) (อบต) สะดวกและปลอดภัย

11 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 300,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 - - 224,000 470,400 470,400 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
(อบต.) (อบต.) (อบต.) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

2 - - - - 72,000 อ่างเก็บน้้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต.) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

3 - - - - 300,000 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าหนองแฟบ กองช่าง
(อบต.) 1 แห่ง ไม่ต้ืนเขิน

4 - - - - 100,000 รางระบายน้้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต.) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2565

กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร

หน้า 2

ลาดยางผิวถนนแอสฟัลท์ติก  ซอย

ท่าระแนะ   หมู่ท่ี 2 หนา 0.05 เมตร

ปี 65 กว้าง 4 เมตร
ยาว 210 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพรง หมู่ท่ี 3  ปี 63 กว้าง  4  เมตร  
ยาว 100 เมตร หนา 0.15  เมตร

ยาว 210 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ปี 64 กว้าง 4 เมตร

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก 0.60 เมตร

กรุหินใหญ่รอบอ่างเก็บน้้า เพ่ือป้องการการพังทลายของดิน อ่างเก็บน้้าหนองแฟบ หมู่ท่ี 3

หนองแฟบโดยรอบ 3 ช้ัน หมู่ท่ี 3

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนและจัดท้าท่ีน่ัง จ้านวน 6 จุด

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อม

ตะแกรงเหล็กริมถนนซอยสุขสวัสด์ิ

ก่อสร้างถนน คส.ล. ซอย เพ่ือให้การคมนาคม สะดวก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ชลประทาน - ชายทุ่ง หมู่ท่ี 2 และปลอดภัย ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร

ปลอดภัย

อ่างเก็บน้้าหนองแฟบ  หมู่ท่ี 3 ออกก้าลังกายของประชาชน



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

5 - - - - 200,000 รางระบายน้้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ในชุมชน (อบต.) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

ฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 3

6 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 144,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

7 - - - - 459,200 ถนน 1 ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
(อบต.) สาย แข็งแรง

8 - - - - 500,000 รางระบาย แก้ไขปัญหาน้้าท่วม กองช่าง
(อบต) 1 แห่ง ได้อย่างย่ังยืน

9 - - - 1,594,880 1,594,880 ถนน 1 การคมนาคมสะดวก กองช่าง

(อบต) (อบต) สาย และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน

ฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา หมู่ท่ี 3

ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย
สุขสันต์ 2 หมู่ท่ี 3 400 เมตร หนา 0.50 เมตร

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว

กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 400 เมตร ลึก 0.60 เมตรตะแกรงเหล็กริมถนนซอยร่มเย็น

หน้า 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อม เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมขัง

ม่ันคง หมู่ท่ี 3 ยาว 712    เมตร  หนา  
  0.15  เมตร

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ซอย ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ราษฎร์อุทิศ หมู่ท่ี 3

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโครงการหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4   เมตร

เพ่ือป้องกันการน้้าท่วม
ยาวข้างละ 300 เมตร 

ขนาดกว้าง 2 เมตร
หนองแฟบ หมู่ท่ี 3 ออกก้าลังกาย ยาว 410 เมตร หนา 0.10 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่างเก็บน้้า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีให้ประชาชนได้

หน้า 2

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก

และปลอดภัย



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก 448,000 448,000 448,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 และปลอดภัย (อบต) (อบต) (อบต) สาย สะดวกและปลอดภัย

2 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - 224,000 224,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต) (อบต) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

3 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 225,200 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
(อบต) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

4 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 84,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

5 - - - - 72,000 สระน้้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต.) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

6 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 225,200 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

เช่ือมกับถนนสายหนองแฟบ  หมู่ท่ี 3   ด้าเนินการ ปีละ 100 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประสาน กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประสานมิตรฝ่ังซ้าย ขนาดกว้าง  4  เมตร  ด้าเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพประทาน 2 หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร    

ปีละ   200  เมตร  หนา 0.15 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ออกก้าลังกายของประชาชน

หนา 0.15 เมตร

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้้าหนองคันทรง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนและจัดท้าท่ีน่ัง จ้านวน 6 จุด

หมู่ท่ี 4

มิตร 3 หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวโคก 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร

และปลอดภัย

2565

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประสาน กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 1

ท่ี

หมู่ท่ี 4



(อบต) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

7 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 84,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

8 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 201,600 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

9 - - - 187,700 187,700 ถนน 1 การคมนาคมสะดวก กองช่าง

(อบต) (อบต) สาย และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 157,920 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

2 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 196,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) สาย สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกิดสุทธิ
  หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวโคก 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร
หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร

มิตร 3 หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตรและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 225 เมตร หนา 1 เมตร

หน้า 2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

ซอยเข้าวัดหนองคันทรง หมู่ท่ี 4 หนองคันทรง เล่ียงการใช้ถนน

ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเปรม ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว
ซอยท่ี 2 หมู่ท่ี 5 105 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอกรัก  หมู่ท่ี 5 ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว 
 94 เมตร หนา  0.15  เมตร

หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนลูกรังซอยธรรมวุฒิฑานุสรณ์ เพ่ือสร้างทางลัดในชุมชนใช้ใน

ผ่านหลังบ้าน นายกิมและ เพ่ิมญาติ - การเดินทางไปท้าบุญท่ีวัด



3 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 957,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร (อบต.) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

4 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 832,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 และปลอดภัย หนา 0.15  เมตร (อบต.) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

5 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - - - 201,600 ถนน 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัย (อบต.) สาย และปลอดภัย

6 - - - - 410,400 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต) สะดวกและปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

7 - - - - 54,800 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต) สะดวกและปลอดภัย

8 - - - 65,000 65,000 ถนน 1 สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต) (อบต) สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองเสียส่วย 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาล กว้าง 3  เมตร  ยาว  

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาภักดั 5 ซอย  กว้าง 3 เมตร  ยาว  550  เมตร

2 ฝ่ังขวา  หมู่ท่ี 5

ธรรมวุฒิทานุสรณ์ หมู่ท่ี 5
หน้า 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

เจ้าพ่อตรอกเทพ  หมู่ท่ี 5 120  เมตร หนา 0.15 มตร

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก

คอนกรีต ซอย บ้านพรง - และปลอดภัย ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยจัดสรร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
หมู่ท่ี 5 130 เมตร หนา 70 ซม.

เพ่ือให้การคมนาคม สะดวก 

และปลอดภัย

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การคมนาคม สะดวก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ซอยบ้านพรง - ธรรมวุฒิฑานุสรณ์ ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมู่ท่ี 5

และปลอดภัย
บริเวณบ้านนายห๋อง  ใจชื น

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

เพ่ือให้การคมนาคม สะดวก ขนาดกว้าง 4 เมตร



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - - - 134,000 134,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต) (อบต) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2565

หน้า 2

ขยายเขตประปา อบต.บริเวณบ้าน

 นายทรงศักด์ิ  ศิลาอาศน์ ถึงบ้าน 

ท่อ PVC ขนาด 3 น้ิว

ระยะทาง 554 เมตร
นางวันเพ็ญ  ศรัญรัฐ  หมู่ท่ี 1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - - - 100,000 100,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต) (อบต) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

2 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - - - 150,000 150,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต) (อบต) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

3 - - - - 1โครงการ ประชาชนมี กองสาธารณะสุขฯ

อุปโภคบริโภค (อบต) น้้าใช้อย่าง

เพียงพอ

1
เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - 90,000 90,000 ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

2 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - 450,000 450,000 ขยายเขต ประชาชน กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1 มีคุณภาพ

โครงการ ชีวิตท่ีดีขึ น

ขยายเขตประปาอบต. ซอย เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ท่อ PVC 3 นิ ว ระยะทาง
150 เมตร

ขยายเขตประปา อบต. ซอยแหลมโพธ์ิ หมู่ 2 ท่อ PVC ขนาด 3 น้ิว
ระยะทาง 850 เมตร

ขยายเขตประปา อบต.ริมถนน ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว
ชลประทานสาย 3 ฝ่ังซ้าย หมู่ 2 ระยะทาง 800 เมตร

หน้า 4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ชลประทาน - ชายทุ่ง หมู่ท่ี 2

ฝ่ังบ้าน นายอาจิน  สุเนตร  หมู่ท่ี 2

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซอย ระยะทาง 500 เมตร

อุดหนุน สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

1.1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าซอยท่าระแนะ ระยะทาง ประมาณ  100  เมตร

35,000

แหลมโพธ์ิ - ชายทุ่ง หมู่ท่ี 2

(อบต.)



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - - - 220,000 220,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต) (อบต) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

2565

ขยายเขตประปา อบต. ซอยโครงการบ้านม่ันคง ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว

ต้าบลหนองคันทรง หมู่ท่ี 3 ระยะทาง     712       เมตร

หน้า 3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565



1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว - - - - 300,000 ประปา 1 ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค ระยะทาง  1,000 เมตร (อบต.) แห่ง อย่างท่ัวถึง

2 - - - - 50,000 1โครงการ ประชาชนมี กองสาธารณะสุขฯ

อุปโภคบริโภค (อบต) น้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

1 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  600 เมตร - - - - 420,000 ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

2 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  240  เมตร - - - - 156,240 ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ซอย 1 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 5 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

3 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - - 90,000 ขยายเขต ประชาชน กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1 มีคุณภาพ

โครงการ ชีวิตท่ีดีขึ น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ศาลเจ้าพ่อตรอกเทพ หมู่ท่ี 5

หน้า 3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าถนนประชาภักดี 5

สายพรงเทพ - เนินตาแมว หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้

 ขยายเขตไฟฟ้า ถนนทางหลวงชนบท

ซอยบ้านพรง-ซอยธรรมวุฒิฑานุสรณ์ หมู่ท่ี 5

ขยายเขตประปา อบต. ถนนทางหลวงชนบท 

ขยายเขตประปาอบต. ท่อ PVC 3 นิ ว ระยะทาง
ซอยจัดสรร หมู่ท่ี 5 220 เมตร

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าซอย ระยะทาง 100 เมตร



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
แนวทางท่ี  2 พัฒนาระบบจราจร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้ายจราจร การป้องกันอุบัติเหตุในเขต กองช่าง
ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทุกแห่ง อบต. มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ในอบต.

2565

จัดท้าและหรือซ่อมแซมป้ายเคร่ืองหมาย 5  หมู่บ้าน
จราจร  ในเขตทางท่ี อบต. รับผิดชอบ

หน้า 47

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)



รวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุใช้ มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการผลิต กองสารณสุขฯ

(อบต) (อบต) (อบต) (อบต) (อบต) ในการประปา และการบริการอย่างเพียงพอ

ครบถ้วน

2 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ 10,000 - - - - ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาระบบประปา
แนวทางท่ี  1    จัดหาแหล่งน้้าจืดและก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาเพ่ิมเติม ขยายเขตประปาให้ท่ัวถึง จัดหาน้้าจืดให้เพียงพอในฤดูแล้งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1  โครงการ - -
หน้า 48

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ขยายเขตประปา อบต.ซอยบ้าน ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว

ตู้คอนโทรล ขนาด 

10 แรงม้า
เคร่ืองจ่ายสารเคมี
วัสดุระบบประปา

จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการผลิต เพ่ือให้มีวัสดุคุรุภัณฑ์ท่ีใช้ใน เคร่ืองสูบน  ามอเตอร์ไฟฟ้า

และการบริการ การผลิตและการบริการเพียงพอ ป๊ัมแช่ขนาด 2 น้ิว



อุปโภคบริโภค (อบต.) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

3 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - 40,000 - - ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต.) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

4 - 120,000 - - - ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต.) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 แห่ง อย่างท่ัวถึง

6 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - - 13,000 - - ประปา 1 ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต) แห่ง อย่างท่ัวถึง

7 - - 80,000 - - ประปา 1 แห่ง ประชาชนมีน้้า กองสารณสุขฯ

(อบต) ประปาใช้อย่างท่ัวถึง

8 - - 40,000 - ประปา 1 ประชาชนมีน้้า กองสารณสุขฯ

หมู่ท่ี 3 ระยะทาง 200 เมตร (อบต) แห่ง ประปาใช้อย่างท่ัวถึง

9 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ท่อ pvc  ขนาด 3 น้ิว - - 30,000 - - ประปา 1 ประชาชนมีน้้ากองสารณสุขฯ

หมู่ท่ี 3 อุปโภคบริโภค ระยะทาง 250 เมตร (อบต) แห่ง ประปาใช้อย่างท่ัวถึง

นายประวิทย์  รักใคร่  หมู่ท่ี1 ระยะทาง 47 เมตร

ขยายเขตประปา อบต. ซอยธรรมวุฒิฑานุสรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว
หมู่ท่ี 4 ระยะทาง 300 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ขยายเขตประปา อบต. ซอยสะอิ งทอง ท่อ PVC ขนาด 3 น้ิว -
หมู่ท่ี 3 ระยะทาง 180 เมตร

หน้า 49

นางอรุณ  หอกลอง หมู่ท่ี 2 อุปโภคบริโภค ระยะทาง 470 เมตร

ขยายเขตประปา อบต.ซอยสุขสันต์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ท่อ pvc  ขนาด 3 น้ิว

ขยายเขตประปา อบต. ซอย บ้านเพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ท่อ pvc  ขนาด 3 น้ิว

มาตรวัดน้้าประปา เพ่ือใช้ในการผลิตน้้าประปา 50 ตัว

ขยายเขตประปา อบต. ซอย สองหมู่ ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว
  หมู่ท่ี 1 ระยะทาง  100  เมตร

-

อุปโภคบริโภค
ขยายเขตประปา อบต. ซอยมะลิวัลย์



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

10 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ท่อ pvc  ขนาด 3 น้ิว - - 28,000 - - ประปา 1 ประชาชนมีน้้า กองสารณสุขฯ

หมู่ท่ี 5 อุปโภคบริโภค ระยะทาง 165 เมตร (อบต) แห่ง ประปาใช้อย่างท่ัวถึง

11 - - 52,800 - - ประปา 1 ประชาชนมีน้้า กองสารณสุขฯ

อุปโภคบริโภค (อบต.) แห่ง ประปาใช้อย่างท่ัวถึง

12 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว - - - - 300,000 ประปา 1 ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค ระยะทาง  1,000 เมตร (อบต.) แห่ง อย่างท่ัวถึง

13 ตรวจคุณภาพน้้าประปาประจ้าปีเพ่ือให้ประชาชนใช้น้้าท่ีสะอาด 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ประปา 1 ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

และปลอดเช้ือโรค (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แห่ง อย่างท่ัวถึง

14 - - - 100,000 ท่อส่งน้้า ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

ระยะทาง    1  กิโลเมตร (อบต.) 1 แห่ง เพียงพอตลอดปี

15 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - - - 25,000 ประปา 1 ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (อบต.) แห่ง อย่างท่ัวถึง

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ

2565

ขยายเขตประปา อบต. ซอยอุทิศ

ขยายเขตประปา  อบต. ซอยหัวนาชายทุ่ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ท่อPVC ขนาด   3       น้ิว  

หน้า 50

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตประปา อบต. ซอยรวมญาติ ท่อPVC  ขนาด 4 น้ิว -
หมู่ท่ี 5 ระยะทาง 120 เมตร

หน้า 51

ระบบประปาอบต. หมู่ท่ี2   - 5

วางท่อส่งน้้าดิบจากคลองส่งน้้าชลประทานสาย 2 เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน้้าดิบ ท่อPVC  ขนาด 4 น้ิว -
สระน้้า อบต. หมู่ท่ี 2 ผลิตน้้าประปาในช่วงภัยแล้ง

หมู่ท่ี 2 ระยะทาง   300       เมตร

ขยายเขตประปา อบต. ถนนทางหลวงชนบท 

สายพรงเทพ - เนินตาแมว หมู่ท่ี 5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก
16 - - - 85,000 ท่อส่งน้้า ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

ระยะทาง   600      เมตร (อบต.) 1แห่ง เพียงพอตลอดปี

17 ท่อ PVC ขนาด 8 น้ิว - - - 100,000 - ท่อส่งน้้า ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

ระยะทาง  700       เมตร (อบต.) 1 แห่ง เพียงพอตลอดปี

18 ท่อ PVC  2  น้ิว - - 30,000 - - ท่อส่งน้้า ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) 1 แห่ง เพียงพอตลอดปี

20 - - 250,000 - - สระน้้า 1 ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
(อบต) แห่ง ใช้ได้ตลอดปี

21 - - 500,000 - - ประปา 1 ประชาชนมีน้้าประปาใช้ กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) แห่ง เพียงพอตลอดปี

เพียงพอตลอดปี

รวม 134,000 334,000 1,147,800 434,000 424,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย
แนวทางท่ี  1 จัดหาเคร่ืองมือในการช่วยเหลือภัยแล้งและอัคคีภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

ปรับปรุงท่อส่งน้้าดิบจากคลองส่งน้้า เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน้้าดิบ

ชลประทานสาย2 บริเวณ ผลิตน้้าประปาในช่วงภัยแล้ง

คลองหัวโคก - สระน้้าหนองคันทรง

วางท่อส่งน้้าดิบจากคลองส่งน้้าชลประทานสาย 2 เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน้้าดิบ ท่อ Pvc ขนาด 8 น้ิว -
ถึงสระน้้า หมู่ท่ี 5 ผลิตน้้าประปาในช่วงภัยแล้ง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ประชาภักดี5 ถึงสระน้้า หมู่ท่ี 5 ในฤดูแล้ง ท่อ pvc  ขนาด 8 น้ิว

ขยายเขตประปา อบต.ถนนสาย เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนน้้าดิบ

ทางหลวงชนบท หมู่ 5 ผลิตน้้าประปาในช่วงภัยแล้ง ระยะทาง    500 เมตร

วางท่อส่งน้้า PVC บริเวณซอย 2 เพ่ือจัดหาน้้าดิบผลิตน้้าประปา ระยะทาง 600 เมตร

 หมู่ท่ี 4

หน้า 52
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

21  โครงการ - -

ขยายเขตประปา อบต. เข้าไปยังลาน เพ่ือให้บริการน้้าประปากับประชาชน ระยะทาง 1,100 เมตร
ตากข้าว อบต. หมู่ท่ี 4



2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พ้ืนท่ีต้าบลไม่มี ผลผลิตของ สนง.ปลัด อบต.

ภัยแล้งในต้าบลให้แก่เกษตรกร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภัยแล้ง เกษตรกรเสียหาย

น้อยและประชาชน

มีน้้าใช้ตลอดปี

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย
แนวทางท่ี  2 ขุดลอกรางระบายน้้าเพ่ือกักเก็บน้้าและก้าจัดวัชพืช
แผนงานการเกษตร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ี - - 100,000 - - ริมถนน ปัญหาน้้าท่วม กองช่าง
ท้าการเกษตร (อบต.) 1 สาย จะไม่เกิดข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565

จัดหาวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ให้กับรถเคร่ืองสูบน้้า และค่าตอบ

และผู้ใช้น้้าประปา แทนให้กับเจ้าหน้าท่ีประจ้ารถ

ขุดลอก คู คลอง ริมถนน สายตราด - ระยะทาง 2 กิโลเมตร
แหลมศอก  หมู่ท่ี 2 

หน้า 53
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1  โครงการ - -



2 เพ่ือก้าจัดวัชพืชในแม่น้้าล้าคลอง - - 50,000 - - ร่องน้้า ปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ีท้าการกองช่าง
หมู่ท่ี 2 (อบต.) 1แห่ง เกษตรจะไม่เกิดข้ึนอีก

3 ขุดลอกคลองหนองกรวด หมู่ท่ี 2เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ีขนาดกว้าง  4  เมตร  - - - 65,000 - ขุดลอก ปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ีท้าการกองช่าง
ท้าการเกษตร (อบต.) คลอง 1 แห่ง เกษตรจะไม่เกิดข้ึนอีก

4 ขุดลอกคลองเปรม - คลองชลประทาน เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ีขนาดกว้าง  4  เมตร  - - - - 75,000 ขุดลอก ปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ีท้าการกองช่าง
และคลองเสียส่วย หมู่ท่ี 5 ท้าการเกษตร (อบต.) คลอง 1 แห่ง เกษตรจะไม่เกิดข้ึนอีก

รวม - - 150,000 65,000 75,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรบรรเทาสาธารณภัยภายในต้าบล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการอปพร. อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานอปพร. ประชาชนใน สนง.ปลัด อบต.

อบต.หนองคันทรง เป็นไป กิจการ อปพร.    (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 งาน ต้าบลได้รับความ

งานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือทันที

2 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมจ้านวน  50  คน - - - 100,000 - งานอปพร. องค์กรบรรเทาสาธารณภัย สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) 1 งาน มีประสิทธภาพ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ยาว  500 เมตร  ลึก  2  เมตร

4  โครงการ - -

หน้า 54

ขุดลอกก้าจัดวัชพืช ร่องน้้าในพ้ืนท่ี คลองธรรมชาติทุกแห่ง

ยาว  300 เมตร  ลึก  2  เมตร

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ อปพร. - ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

หนองคันทรง /งานกู้ชีพกู้ภัย (Otos) /

ประสิทธิภาพให้กับสมาชิก อปพร.



3 - - 40,000 40,000 40,000 งานเทศกาล ประชาชนได้ สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) (อบต.) (อบต.) 2 งาน รับความปลอดภัย

ทางถนนใน
ท้องถ่ินในช่วง
เทศกาล

รวม 20,000 20,000 60,000 160,000 60,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
แนวทางท่ี  1 ก่อสร้าง   ปรับปรุง   ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโคมไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือให้ชุมชนมีไฟแสงสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟ โคมไฟแสงสว่าง กองช่าง
บริเวณสามแยก ส่ีแยก  เพียงพอในเวลากลางคืน   ท่ัวไปหรือชนิดใช้พลังงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปีละ 30 ชุด ใช้ได้ตลอดปี

แสงอาทิตย์ ท้ังหมู่ท่ี 1 - 5

ท้องถ่ินในช่วงเทศกาลแก่ประชาชน

3  โครงการ - -

หน้า 55

จัดต้ังจุดตรวจและบริการความปลอดภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและบริการ ปีละ 2 คร้ัง คือ ช่วงเทศกาล
ทางถนนในท้องถ่ินในช่วงเทศกาล ความปลอดภัยทางถนนใน ปีใหม่ และเทศกาลสงการนต์

ติดต้ังโคมไฟ และซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่าง จัดหาพร้อมติดต้ังโคมไฟแสงสว่างชนิดปกติ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565



รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  1 ก่อสร้างศูนย์ราชการภายในต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ก่อสร้างร้ัวแนวเขตท่ีดิน อบต. เพ่ือก้ันแนวเขตท่ีดิน อบต. - - - 809,373 ร้ัวอบต. มีแนวเขตท่ี สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) (อบต.) 1 แห่ง ชัดเจนและสวยงาม

2 - - - - 250,000 รางระบายน้้า ไม่มีน้้าท่วม กองช่าง
(อบต.) 1แห่ง ขังในอบต.

3 - - - 2,000,000 - อาคาร 1 มีสถานท่ีจัด สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) หลัง กิจกรรมต่างๆ
ท่ีสะดวก

4 - - 100,000 - ศูนย์พัฒนา บริเวณศูนย์ กองการศึกษาฯ

(อบต.) เด็กเล็ก 1 แห่ง พัฒนาเดเกเล็กสวงาม

5 - - - 300,000 เวที 1 หลัง ลานกีฬามี ส้านักงานปลัด

(อบต.) เวทีใช้ท้ากิจกรรม

ปี 2564 ยาว  308.18  เมตร 477723
ปี 2565  ยาว  181.90  เมตร

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. เพ่ือป้องกันและแก้ไขน้้าท่วมขัง บริเวณด้านหน้า และหลัง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1  โครการ - -

หน้า 56

-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ปลูกดอกไม้
ก่อสร้างเวทีอาคารลานกีฬา เพ่ือท้ากิจกรรมของอบต. ขนาดกว้าง 6 ยาว 20 เมตร -

ต้านยาเสพติด อบต. ผู้ใช้อาคารให้เพียงพอ ด้านๆ ละ 10 เมตร ยาว
40 เมตร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า เพ่ือความสวยงามของบริเวณ ถมท่ีดินปลูกหญ้า

บริเวณท่ีท้าการอบต. บริเวณอบต.ในฤดูฝน ท่ีท้าการอบต.
ปรับปรุงต่อเติมอาคารลานกีฬา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยรองรับ ต่อเติมด้านข้างอาคาร 2

ต้านยาเสพติด อบต.  สูง 1 เมตร

หน้า 57



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

6 - - - 40,000 อาคารจอด พนักงานมีท่ี กองช่าง
(อบต.) รถ 1 หลังจอดรถท่ี

สะดวกและปลอดภัย

7 - - 72,000 - - พ้ืนอาคารประชาชนได้รับ กองช่าง
โรงอาหารความสะดวก

ในการท้ากิจกรรม

ต่างๆ
8 - - 50,000 - - อาคาร เด็กนักเรียน กองช่าง

(อบต.) ศูนย์เด็กเล็ก มีสามธิใน
การเรียน

9 50,000 - - - - ห้องเก็บ การบริหารจัดการ ส้านักงานปลัด

(อบต.) พัสดุ 1 ห้อง พัสดุมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน
10 100,000 - - - - ประตูร้ัว ไม่เกิดปัญหา ส้านักงานปลัด

(อบต.) 1 บาน ทรัพย์สินของ

ทางราชการสูญหาย

รวม 150,000 - 222,000 3,489,373 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถขนาดใหญ่ซ่อมแซมอาคารท่ีช้ารุด -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต. เพ่ือแก้ไขปัญหาห้องเรียนอบ ติดต้ังผ้าม่านหน้าต่างอาคาร
อ้าวจากแงแดดภายนอกอาคาร ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1.6 เมตร

ปูกระเบ้ืองพ้ืนอาคารโรงอาหาร อบต. เพ่ือปรับปรุงพ้ืนอาคารให้ ขนาดพ้ืนท่ี142.58 ตารางเมตร

สะอาดเหมาะกับการกิจกรรม

ต่างๆ

10  โครงการ - - 727,723

หน้า 58

โครงการติดต้ังประตูร้ัวทาง เข้า - ออกเพ่ือจัดระบบการรักษา ประตูแสตนเลส 2 บาน

ท่ีท าการ อบต. ความปลอดภัยสถานท่ีราชการ

จ้านวน 14 ช่อง
ปรับปรุงภายในโรงเก็บพัสดุ เพ่ือจัดเก็บพัสดุเป็นหมวดหมู่ 1 หลัง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แนวทางท่ี  2     จัดหาพัสดุให้พร้อมและเพียงพอ



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

4 - - 5,000 - - คนไข้ปลอดภัย ส้านักงานปลัด

(อบต)
5 - - 21,300 - เด็กมีโลกทัศน์ กองการศึกษาฯ

(อบต) ท่ีกว้างไกล

2565

รายละเอียดตามบัญชีคุรุภัณฑ์

แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 59

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

-
Smart TV ของศูนย์เด็กเล็ก จอภาพ 1920*1080

พิกเซล ขนาด 48 น้ิว

ล้อเข็นเตียงคนไข้ เพ่ือใช้ซ่อมแซมเตียงคนไข้ท่ีช้ารุด 4 ล้อ

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) แบบ เพ่ือใช้เปิดส่ือการเรียนการสอนระดับความละเอียด



6 - - 10,000 - คนไข้ปลอดภัยก่อนถึง ส้านักงานปลัด

(อบต) มือหมอ
7 120,000 - 120,000 - - งานอบต.มีประสิทธิภาพ กองคลัง

(อบต) (อบต)

8 38,000 - - - - งานอบต. มี ส้านัก
(อบต) ประสิทธิภาพ งานปลัด

9 16,000 - - - การช่วยเหลือระงับ ส้านักงานปลัด

(อบต) ภัยพิบัติมี

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

10 4,500 - - - - การช่วยเหลือระงับ ส้านักงานปลัด

(อบต) ภัยพิบัติมี

11 24,000 - - - - การช่วยเหลือระงับ ส้านักงานปลัด

(อบต) ภัยพิบัติมี

12 - - 722,000 - งานราชการของอบต.

(อบต) มีประสิทธิภาพ

กระเป๋าปฐมพยาบาล เพ่ือใช้ปฐมพยาบาลคนไข้ 1ใบพร้อมยา -

จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในส้านักงานและให้ 2 เคร่ือง

หน้า 60

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

ไฟไซเรน ขนาด 130 ซม. เพ่ือติดท่ีรถบรรทุกน้้าไฟขอสัญญาณ 1 ชุด -
จากรถคันอ่ืนกรณีมีเหตุ

บริการประชาชน ระบบดิจิตอล (ขาว - ด้า)
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

จัดซ้ือ รถจักรยานยนต์ เพ่ือใช้ในงานราชฃการ 1 คัน ขนาด 110 ซีซี

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือใช้ในงานราชการของ อบต.จ้านวน 1 คัน ขับเคล่ือน
2 ล้อ  แบบ ดับเบ้ิลแคป

วิทยุประจ้ารถบรรทุกน้้า เพ่ือใช้ติดต่อในระหว่าง 1 เคร่ือง
ปฏิบัติงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

เสียงไซเรน เพ่ือติดท่ีรถบรรทุกน้้าขอสัญญาณ 1 ชุด
จากรถคันอ่ืนกรณีมีเหตุ



13 2,500 - - - - การช่วยเหลือระงับ ส้านักงานปลัด

(อบต) ภัยพิบัติมี

14 17,000 - - - - งานอบต.มี กองช่าง
(อบต) ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

15 10,000 - - - - อบต.ไม่ขาดแคลน ส้านักงาน
(อบต) น้้าใช้ ปลัด

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

16 7,000 - - - - กิจกรรมของอบต. ส้านักงาน

(อบต) มีประสิทธิภาพ ปลัด

17 20,000 - - - - กิจกรรมของอบต. ส้านักงาน

(อบต) มีประสิทธิภาพ ปลัด

18 - - - 11,000 - กิจกรรมของอบต. กองสาธารณสุข ฯ

(อบต) มีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

2  เคร่ือง

เคร่ืองป๊ัมน้้า เพ่ือใช้ป๊ัมน้้ามาใช้ส้านักงาน 1 เคร่ือง

หน้า 73

เสาสัญญาณวิทยุติดรถยนต์ เพ่ือประกอบในการใช้วิทยุ 1 อัน

เล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือใช้ตัดต้นไม้ก่ิงไม้ในงานอบต. แบบบาร์ส้ัน

กล้องดิจิตอล เพ่ือใช้ถ่ายภาพกิจกรรมของ 1 ตัว

อบต.

โทรโข่ง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของอบต. 2 เคร่ือง

เก้าอ้ีพลาสติก เพ่ือใช้ในกิจกรรมของอบต. 100 ตัว



ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  3

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อบรม 1 อบต.มีแนว สนง.ปลัด อบต.

บริหารงานอบต. และทัศนศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกล   (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) โครงการ ทางการพัฒนา

ดูงาน ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

หน้า 74

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง
แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

เพ่ือให้บุคลากรและผู้น้าชุมชนศึกษาดูงานภาย
ในประเทศ



รวม 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  4 ต้ังงบประมาณรายจ่ายหมวดรายจ่ายประจ้าให้เพียงพอเพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายประจ้า 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ค่าใช้จ่าย งบประมาณมี ทุกส่วนราชการ

ในการบริหารจัดการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต่อ 1 ปี เพียงพอในการบริหารจัดการ

2 เพ่ือการจัดเก็บรายได้มีความ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดเก็บ มีรายได้เพ่ิม กองคลัง
ทรัพย์สิน ถูกต้อง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภาษีต่อ จากการเก็บภาษี

1 ปี และเกิดความ
เป็นธรรมกับ
ประชาชน

3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมี ส้านัก
(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) คุณภาพชีวิตท่ีดี งานปลัด

4 20,000 - - - - 1 โครงการ ประชาชนมี กองคลัง
(อบต.) คุณภาพชีวิตท่ีดี

รวม 8,220,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 - - -

200000

หน้า 60
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

1 โครงการ - -

หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรอบท่ีระเบียบ มท.ก้าหนด ต้าบลหนองคันทรง
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพ่ือการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนจ้างเหมาพนักงานมาท้างาน

ทะเบียนทรัพย์สิน
จ้างเหมาลูกจ้างในการคัดลอกข้อมูล

ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกข้อมูล

ค่าวัสดุในการจัดท้า
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตาม ประชาชนในเนขตพ้ือนท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอตามความจ้าเป็นและเหมาะสม

จัดท้าระบบข้อมูลภาษีและทะเบียน จ้างเหมาพนักงานมาช่วยจัดท้า

หน้า 61
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

และมีประสิทธิภาพ ในต้าแหน่งท่ีว่าง
4  โครงการ - - 8200000



ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  5 อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 อุดหนุนอ้าเภอเมืองตราด   
จ้านวน   1   โครงการ  คือ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1โครงการ สนง.ปลัด
(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต.

8,000 - - - - อุดหนุน สนง.ปลัด

(อบต.) อ้าเภอ 1 อบต.
โครงการ

รวม 18,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  5 อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2565

1.1 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม มีรายละเอียดตามส้าเนาโครงการ

ในการช่วยเหลือประชาชน (สถานท่ีกลาง) คามหนังสืออ้าเภอเมืองตราด

1.2 เพ่ิมศักยภาพการด้าเนินงานศูนย์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 62
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

1 โครงการ - -

รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ จัดจ้างระดับ

อ้าเภอของ อบต.



2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 5 โตรงการ สนง.ปลัด
(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต.

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  5 อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 อุดหนุนจังหวัดตราด (ส้านักงานจังหวัด)มีรายละเอียดตามส้าเนา มีรายละเอียดตามส้าเนา
จ้านวน  2  โครงการ  คือ โครงการของจังหวัดตราด โครงการของจังหวัดตราด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการ - -

หน้า 63

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

สาธารณสุข จ้านวน  5 หมู่บ้าน

2565

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 1 - 5 ต้าบลหนองคันทรง
2.1 โครงการตามพระราชด้าริด้าน จ้านวนหมู่บ้านละ 20,000

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565



1.1  งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน  11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 1โครงการ สนง.ปลัด อบต.

ยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)
11,000 - - - - 1โครงการ สนง.ปลัด อบต.

(อบต.)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

2 มีรายละเอียดตามส้าเนา มีรายละเอียดตามส้าเนา - 11,000 11,000 11,000 11,000 1โครงการ สนง.ปลัด อบต.

จ้านวน  1  โครงการ  คือ โครงการของเทศบาลเมืองตราด (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)
2.1  งานปีใหม่กาชาด  

หน้า 64

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1.2 งานปีใหม่กาชาด

ท่ี ตร 0018/ว 2791
ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562

อุดหนุนเทศบาลเมืองตราด
โครงการของเทศบาลเมืองตราด

ท่ี ตร.52002/ว2936
ลงวันท่ี29 ต.ค. 61
และ หนังสืออ้าเภอเมืองตราด



รวม 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  5 อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 อุดหนุนจังหวัดตราด (ส้านักงานจังหวัด)มีรายละเอียดตามส้าเนา มีรายละเอียดตามส้าเนา 11,000 - - - - 1โครงการ สนง.ปลัด อบต.

จ้านวน  1  โครงการ  คือ โครงการของจังหวัดตราด โครงการของจังหวัดตราด (อบต.)

2 มีรายละเอียดตามส้าเนา มีรายละเอียดตามส้าเนา
โครงการของจังหวัดตราด

- 11,000 11,000 11,000 11,000 1โครงการ สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

รวม 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 - -

2565

1.1  งานระก้าหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด

อุดหนุนส้านักงานเกษตรและสหกรณ์

หน้า 65

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

 2 โครงการ - -

จังหวัดตราด หนังสือจังหวัดตราด
2.1  งานระก้าหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ท่ี ตร 0006/ว 5546

ลงวันท่ี 22 เมษษยน 2562

2 โครงการ - -



ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  5 อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทรง  
จ้านวน  1  โครงการ  คือ
1.1 อาหารกลางวันนักเรียน  82  คน  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน 328,000 328,000 328,000 328,000 328,000 อุดหนุน นักเรียนมีสุขภาพเข็งแรง สนง.ปลัด อบต.

จ้านวน  83  คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) โรงเรียน 1 แห่ง สมบูรณ์ สติปัญญาดี

2 อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน
จ้านวน  1  โครงการ  คือ
2.1 อาหารกลางวันนักเรียน 100  คน  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 อุดหนุน นักเรียนมีสุขภาพเข็งแรง สนง.ปลัด อบต.

ให้มีอาหารกลางวันรับประทานจ้านวน 100  คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) โรงเรียน 1 แห่ง สมบูรณ์ สติปัญญาดี

รวม 728,000 728,000 728,000 728,000 728,000 - - -

หน้า 66

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 67

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

2565

นักเรียนอนุบาลและประถม 1 - 6

ให้มีอาหารกลางวันรับประทาน

นักเรียนอนุบาลและประถม 1 - 6

2 โครงการ - -



ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  5 อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1
เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - 90,000 - ขยายเขต โคมไฟแสงสว่างภายใน กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ชุมชนใช้การได้ตลอดปีและ

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  100  เมตร - - - 90,000 ขยายเขต โคมไฟแสงสว่างภายใน กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ชุมชนใช้การได้ตลอดปีและ

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  400 เมตร - - 240,000 - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 หมู่ท่ี 2 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1.4 ขยายเขตไฟฟ้าซอยหัวนาชายทุ่ง เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  150 เมตร - - 90,000 - - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  200  เมตร - - - 140,000 - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 68

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าซอยแหลมโพธ์ิ  หมู่ท่ี 2 -

1.3 ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านบน - แหลมโพธ์ิ 2 -

2565

อุดหนุน สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

1.1 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณนายอุเทน  ถัดหลาย ระยะทาง ประมาณ  100  เมตร

หมู่ท่ี 1

1.5 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงบริเวณบ้าน 



(อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - 2,000,000 - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - - 2,000,000 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  170  เมตร  - - - 120,000 - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนประชาภักดี 5  หมู่ท่ี 4 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

1.9 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยจัดสรร หมู่ท่ี 4เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  500  เมตร   - - - 280,000 - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  600 เมตร - - - - 420,000 ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  240  เมตร - - - - 156,240 ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
 ซอย 1 ฝ่ังขวา หมู่ท่ี 5 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - 20,000 - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1.7 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายประชาภักดี 5 ตลอด ระยะทาง 3,450  เมตร 
สาย หมู่ท่ี 2 -5

1.8 ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน นายปรีชา  สงวนช้อย 

หน้า 69

นายบุญกลอง  ช้านาญไพร

1.6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงแสงสว่างถนน ระยะทาง 3,450  เมตร 
ชลประทานเลียบคลองเปร็ด - คลองนก หมู่ท่ี 2

1.12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าพร้อมไฟ ระยะทาง 30 เมตร
แสงสว่างสามแยกสะพาน ซอยโชคดี

1.10 ขยายเขตไฟฟ้า ถนนทางหลวงชนบท

ซอยบ้านพรง-ซอยธรรมวุฒิฑานุสรณ์ หมู่ท่ี 5

1.11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าถนนประชาภักดี 5



เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง - - - 52,000 - ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

- - 350,000 - - ขยายเขต ประชาชนมีคุณภาพกองช่าง
(อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ชีวิตท่ีดีข้ึน

- - 175,000 - - ขยายเขต ประชาชนมีคุณภาพกองช่าง
(อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ชีวิตท่ีดีข้ึน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

- - 115,500 - - ขยายเขต ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
(อบต.) ไฟฟ้า 1แห่ง ชีวิตท่ีดีข้ึน

1.13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าบริเวณนายต๋ิว ระยะทาง 80 เมตร
เจริญพืช ถึงบ้านนายบุญตอน บางชะลา

ถึงบ้านนางสาวเพ็ญพร ถอดรูป

หน้า 70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1.15 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ซอยสุขสันต์ เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทาง 250 เมตร
หมู่ท่ี 3 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ

 1.14 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า ซอย เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทาง 500 เมตร
ประสานมิตร ฝ่ังซ้าย หมู่ท่ี 4 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ

1.16 ขนายเขตไฟฟ้าแรงต้่าซอยอุทิศ เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ระยะทาง 165 เมตร 
หมู่ท่ี 5 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ



รวม - - 970,000 2,792,000 2,576,240 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  6 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือโครงการจากหน่วยงานอ่ืน
แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ขุดลอกร่องน้้าหมู่บ้านแหลมหิน ขนาดกว้าง  35  เมตร  ยาว 30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000 ทางเดินเรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 1 –เกาะปู 4,000  เมตร  ลึก  4  เมตร (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) 1 สาย ในการคมนาคมทางน้้า

(ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ)

2 ขุดลอกร่องแหลมมะกอก - ร่องใหญ่ เพ่ือให้การคมนาคมทางน้้า 3,168,000 3,168,000 3,168,000 3,168,000 3,168,000 ทางเดินเรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวกและปลอดภัย (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) 1 สาย ในการคมนาคมทางน้้า

ลึก  4  เมตร (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ)

3 เพ่ือให้การคมนาคมทางน้้า ขนาดกว้าง  3  เมตร 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000 ท่าเทียบเรือ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สะดวกและปลอดภัย ยาว  240  เมตร (กรมประมง) (กรมประมง) (กรมประมง) (กรมประมง) (กรมประมง) 1 ท่า ในการคมนาคมทางน้้า

(ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ)

4 ขยายเขตคลองส่งน้้าชลประทานสาย 2 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน ยาว  2,000  เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 คลองส่งน้้า ประชาชนมีผลผลิต กองช่าง

1  โครงการ - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ก่อสร้างท่าเทียบเรือกระโจมไฟเกาะปู หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้การคมนาคมทางน้้า
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง  30  เมตร
หมู่ท่ี 1 ยาว  480  เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ
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การเกษตร (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน  1 สาย ทางการเกษตร

ตราด) ตราด) ตราด) ตราด) ตราด) มากข้ึน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

5 ขุดลอกร่องระบายน้้า ถนนสายตราด – 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้้า ไม่เกิดปัญหา กองช่าง
แหลมศอก หมู่ท่ี  2 - 5 ไม่ท่วมบ้านของประชาชน (แขวงการ (แขวงการ (แขวงการ (แขวงการ (แขวงการ 1สาย น้้าท่วมบ้าน

ทางตราด) ทางตราด) ทางตราด) ทางตราด) ทางตราด) ของประชาชน

6 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สะพาน ประชาชนมี กองช่าง
บ้านท่าระแนะ  หมู่ท่ี 2 (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) 1 แห่ง รายได้จากการท่องเท่ียว

7 เพ่ือให้การคมนาคมภายใน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 สะพาน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ชุมชนสะดวกและปลอดภัยสูง 4 เมตร (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน 1 แห่ง ความสะดวกและความปลอดภัย

ตราด) ตราด) ตราด) ตราด) ตราด)

8 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 คลอง 1 ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี 2 1,000  เมตร (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) (ขนส่งทางน้้า ฯ) สาย ความสะดวกและความปลอดภัย

(จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด)

(อบจ.) (อบจ.) (อบจ.) (อบจ.) (อบจ.)

9 - - 50,000 50,000 50,000 คลอง 1 ขะไม่เกิดน้้า กองช่าง
หมู่ท่ี 3 เก็บน้้าใช้ในการเกษตร ยาว  300  เมตร (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน สาย ท่วมและน้้าใช้

ตราด) ตราด) ตราด) ในการเกษตร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

หมู่ท่ี 2 บริเวณท่ีดิน นางบุญสืบ  เกาะลอย
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อนุรักษ์ป่าชายเลนท่าระแนะ

ซ่อมท่อส่งน้้าจากหนองโบสถ์ - หนองแฟบ เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมและ ขนาดกว้าง  4  เมตร  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

เชิงอนุรักษ์

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองหนองโบสถ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 15 เมตร

ขุดลอกคลองท่าระแนะ - ร่องเจ๊ก เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง ขุดลอกคลอง ระยะทาง    

เพ่ือให้น้้าไหลสะดวกและน้้า ระยะทาง  4,000  เมตร

สร้างสะพานทางเท้า คสล.ป่าชายเลนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ยาว  1,000  เมตร



2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

10 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  1,100  เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) ไฟฟ้า 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

ซอยสุขสันต์ หมู่ท่ี 3 ในเวลากลางคืน

11 ขนาดกว้าง 6 เมตร 547,200 547,200 547,200 547,200 547,200 คลอง 1 ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ี กองช่าง
ท้าการเกษตร (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน (ชลประทาน สาย การเกษตร

12 4,387,000 4,387,000 4,387,000 4,387,000 4,387,000 คูน้้า 1 อบต. สามารถลดค่าใช้จ่าย กองช่าง
ตลอดสาย คูน้้า (กรมทรัพยา- (กรมทรัพยา- (กรมทรัพยา- (กรมทรัพยา- (กรมทรัพยา- สาย ในการขุดลอกอย่างย่ังยืน กองช่าง

กรน้้า) กรน้้า) กรน้้า)
13 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 ท่อส่งน้้า เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิต กองช่าง

ในการเกษตรอย่างเพียงพอ700 เมตร  (ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) 1 สาย ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน

14 ขยายเขตไฟฟ้าไปหนองโบสถ์ เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  2,000  เมตร 1,332,000 1,332,000 1,332,000 1,332,000 1,332,000 ขยายเขต จะมีการขยายตัวของบ้าน กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) (กฟภ. ตราด) ไฟฟ้า 1 สาย เรือนราษฎรในพ้ืนท่ีดังกล่าว

15 180,128 180,128 180,128 180,128 180,128 ประปา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กองช่าง
เปรม 1  หมู่ท่ี 5 อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง ระยะทาง  700  เมตร (การประปา (การประปา (การประปา (การประปา (การประปา 1 แห่ง ข้ึน

ส่วนภูมิภาค) ส่วนภูมิภาค) ส่วนภูมิภาค) ส่วนภูมิภาค) ส่วนภูมิภาค)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

16 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกกว้าง  4  เมตร  2,537,600 2,537,600 2,537,600 2,537,600 2,537,600 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

วางท่อส่งน้้าเช่ือมต่อจากท่อส่งน้้าเข้าอ่างเก็บ ท่อ PVC ขนาด 8 น้ิว ระยะทาง  

น้้าหนองแฟบถึงคลองส่งน้้าชลประทานสาย 2

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ท่อ  PVC  ขนาด  3  น้ิว  

หมู่ท่ี 3 -4 ยาว  3,000 เมตร  ลึก 2 เมตร 

กรุหินใหญ่ริมคูน้้าถนนประชาภักดี 5 เพ่ือป้องกันการพังทลายของ ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร

ยาว  1,700  เมตร  สูง  2  เมตร
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ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ัโคมไฟแสงสว่างสาย

ประชาภักดี 5 ต่อจากซอยบ้านกลาง หมู่ท่ี 4 -

ขุดลอกคลองระบายน้้าริมหนองโบสถ์  เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ี

ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเปรม 1 หมู่ท่ี 5

ต้าบลหนองคันทรง เช่ือมต้าบลหนองเสม็ด ยาว  1,220  เมตร หนา 0.15 เมตร
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และต้าบลวังกระแจะ

17 เพ่ือป้องกันน้้าท่วมพ้ืนท่ีการยาว  1,000  เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 คลอง 1 ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ี กองช่าง
เกษตรของประชาชน ลึก  2  เมตร (ขนส่งทางน้้าฯ) (ขนส่งทางน้้าฯ) (ขนส่งทางน้้าฯ) (ขนส่งทางน้้าฯ) (ขนส่งทางน้้าฯ) สาย การเกษตร

(จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด) (จังหวัดตราด)

(อบจ.) (อบจ.) (อบจ.) (อบจ.) (อบจ.)

18 ขุดลอกรางระบายน้้าภายในต้าบลเพ่ือป้องกันน้้าท่วมบ้านของยาว  4,000  เมตร 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รางระบาย ไม่เกิดปัญหาน้้าท่วมบ้าน กองช่าง
ประชาชน ลึก  1  เมตร (สนง.แรงงาน (สนง.แรงงาน (สนง.แรงงาน (สนง.แรงงาน (สนง.แรงงาน น้้า 1 แห่งของประชาชน

จ.ตราด) จ.ตราด) จ.ตราด) จ.ตราด) จ.ตราด)

19 1,664,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง

ปลอดภัย (กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) ปลอดภัยย่ิงข้ึน

20 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและ 3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000 3,718,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
ปลอดภัย (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) ปลอดภัยย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

21 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประปา 1 ผู้ใช้น้้ามีน้้าใช้อย่างเพียงพอ กองสาธารณสุข ฯ

(กรมทรัพยากร- (กรมทรัพยากร- (กรมทรัพยากร- (กรมทรัพยากร- (กรมทรัพยากร- แห่ง ตลอดปี
น้้า/กรมส่งเสริม น้้า/กรมส่งเสริม น้้า/กรมส่งเสริม น้้า/กรมส่งเสริม น้้า/กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน) การปกครองท้องถ่ิน) การปกครองท้องถ่ิน)

22 ขยายเขตประปา ถนนทางหลวงชนบท - ระยะทาง 2,000 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประปา 1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กองช่าง
อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง (การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค แห่ง ข้ึน

ก่อสร้างถนน คสล. สายชากยาว หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและ ขนาดกว้าง  4  เมตร  

ยาว  800 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขวางหมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,690  เมตร

ขุดลอกร่องระบายน้้าคลองเจ๊ก - คลองแหลมไข่ -

คลองควร หมู่ท่ี 5

และเพียงพอตลอดปี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้

สะพานคลองบางพระ - เนินตาแมว หมู่ท่ี 5

2565

ก่อสร้างระบบประปา อบต. บริเวณหนองโบสถ์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปา 1  แห่ง
หมู่ท่ี 3 (ขนาดใหญ่มาก) ใช้อุปโภค บริโภคอย่างท่ัวถึง

ถึงต้าบลหนองเสม็ด หนา 0.15 เมตร 

หน้า 75

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)



23 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  500  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยายเขต ประชาชนได้รับความปลอด กองช่าง
สายทางหลวงชนบท  หมู่ท่ี 5 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (กฟภ.ตราด) (กฟภ.ตราด) (กฟภ.ตราด) (กฟภ.ตราด) (กฟภ.ตราด) ไฟฟ้า 1 แห่ง

24 เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบรม ประชาชนมีความรู้ในการจัด สภาองค์กร
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 1 คร้ัง การทรัพยากรธรรมชาติและ ชุมชนต้าบล

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน หนองคันทรง

25 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง ,1500  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) ไฟฟ้า 1 แห่ง  และ ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

26 เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงระยะทาง  1,000  เมตร   650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ขยายเขต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถึงหมู่ท่ี 5 และมีไฟแสงสว่างเพียงพอ (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) (การไฟฟ้าฯ) ไฟฟ้า 1 แห่ง ปลอดภัยในช่วงกลางคืน

27 เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วม 1,549,800 1,549,800 1,549,800 1,549,800 1,549,800 ท่อระบาย แก้ปัญหาน้้าท่วมได้ย่ังยืน กองช่าง
ซอยบ้านกลาง  - คลองหัวโคก  หมู่ท่ี 4บริเวณวัดและบ้านเรือน (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) 1 แห่ง

28 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขวาง ขนาดกว้าง 5 เมตร  975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 สะพาน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ปลอดภัย ยาว  13  เมตร  สูง 2  เมตร (กรมชลประทาน) (กรมชลประทาน) (กรมชลประทาน) (กรมชลประทาน) (กรมชลประทาน) แห่ง ปลอดภัยย่ิงข้ึน

29 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ถนน 1 ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

 ขยายเขตไฟฟ้าถนนประชาภักดี 5 หมู่ท่ี 3 

วางท่อระบายน้้าถนนประชาภักดี  5 ต้ังแต่ ระยะทาง  663 เมตร  ท่อระบาย

น้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

  ขยายเขตไฟฟ้าเลียบถนนคลองเปร็ด  หมู่ท่ี 2

หน้า 76

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัยยากรส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและ

ปรับปรุงถนนลูกรังรอบท่ีสาธารณะหนองโบสถ์ หมู่ท่ี4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร 



หมู่ท่ี4 และปลอดภัย หนา 0.30 เมตร (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) สาย และปลอดภัย

30 ขุดลอกวัชพืชคลองหัวโคก หมู่ท่ี.4 กว้าง  7.00 เมตร  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คลอง 1 ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขังถนน กองช่าง
ในฤดูฝน ยาว 1,000  เมตร (กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) สาย บริเวณดังกล่าวในฤดูฝน

31 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก 1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
หมู่ท่ี 3 และปลอดภัย เมตร  หนา  0.15  เมตร (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

32 1 ห้อง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้องฟิต ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กองช่าง

(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) เนต 1ห้องและห่างไกลยาเสพติด

33 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่อน้้า ช่วยบรรเทา กองช่าง
(ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) (ชลประทานตราด) 1 แห่ง ภัยแล้ง

34 ระยะทาง 2,000  เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประปา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน กองสาธารณสุข ฯ

 ชลประทาน สาย 3 หมู่ท่ี 2 อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) 1แห่ง ภาพชีวิตท่ีดี

35 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  20  ชุด - - 100,000 100,000 100,000 1โครงการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน กองช่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน (กฟภ.) (กฟภ.) (กฟภ.) ภาพชีวิตท่ีดี

36 กว้าง 1.50 เมตร  ยาว  200  เมตร- - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 สะพาน ประชาชนมีรายได้เสริม กองช่าง
ร่องรางปืนใหญ่ หมู่ท่ี 1 ประวัติศาสตร์ (ท่องเท่ียวและกีฬา) (ท่องเท่ียวและกีฬา) (ท่องเท่ียวและกีฬา) 1แห่ง จากการท่องเท่ียว

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ก่อสร้างห้องฟิตเนสพ้อมอุปกรณ์ออกก้าลัง เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์ออก

กาย ก้าลังกายในร่มอย่างครบครัน

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพรง - ชากมะนาว ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  850

หน้า 77

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังถนน

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง

ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. บริเวณ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

ซ่อมแซมท่อส่งน้้าชลประทาน หมู่ท่ี 2 เพ่ือซ่อมแซมท่อแตกช้ารุด 1 โครงการ

ขยายเขตประปาภูมิภาคบริเวณถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้



37 - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลอง 1 นักท่องเท่ียวมีความประทับใจ กองช่าง

(อบจ.ตราด/สนง. (อบจ.ตราด/สนง. (อบจ.ตราด/สนง. แห่ง ในการน่ังเรือชมป่า

ท่องเท่ียวและกีฬา) ท่องเท่ียวและกีฬา) ท่องเท่ียวและกีฬา)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

38 - - 90,000 90,000 90,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง กองช่าง

(การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) 1 แห่ง เพียงพอ

39 - - 60,000 60,000 60,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง กองช่าง

(การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) 1 แห่ง เพียงพอ

40 ขยายเขตประปาซอยร่วมใจ หมู่ท่ี 4 - - 40,000 40,000 40,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง กองช่าง

(การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) 1 แห่ง เพียงพอ

41 ขยายเขตประปาซอยวัดหนองคันทรง 60,000 60,000 60,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ท่ี 4 (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) 1 แห่ง เพียงพอ

42 - - 45,000 45,000 45,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง กองช่าง

หมู่ท่ี 4 (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) (การประปาส่วนภูมิภาค) 1 แห่ง เพียงพอ

ขุดลอกคลองท่าระแนะ - คลองขอน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ระยะทาง 2  กิโลเมตร 

หมู่ท่ี 2 

หน้า 78

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ขนาดท่อพีวีซี 3 น้ิว ยาว 200 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ขยายเขตประปาซอยบ้านกลาง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ขนาดท่อพีวีซี 3 น้ิว ยาว 200 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ขนาดท่อพีวีซี 3 น้ิว ยาว 150 เมตร

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ขยายเขตประปาซอยเทพประทาน หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ขนาดท่อพีวีซี 3 น้ิว ยาว 300 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

หน้า 79

ขยายเขตประปาซอยประสานมิตรฝ่ังขวา เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ ขนาดท่อพีวีซี 3 น้ิว ยาว 150 เมตร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

43 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - 720,000 720,000 720,000 ถนน1 การคมนาคมสะดวกและ กองช่าง
และปลอดภัย หนา 1.00 เมตร อบจ.ตราด อบจ.ตราด อบจ.ตราด สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

44 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - 232,000 232,000 232,000 ถนน1 การคมนาคมสะดวกและกองช่าง
หมู่ท่ี 2 และปลอดภัย (ชลประทาน) (ชลประทาน) (ชลประทาน) สาย ปลอดภัยย่ิงข้ึน

45 - - 10,000 10,000 10,000 แผน 1 การตลาดของเกษตรกรมี สภาองค์กร

ภาคเกษตร (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, โครงการ ประสิทธิภาพดีชุมชนต้าบล

ภาคเกษตร เอกชน) เอกชน) เอกชน) หนองคันทรง

46 การเช่ือมโยงบูรณาการกลุ่มการเงินเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เช่ือมโยง - - 10,000 10,000 10,000 แผน 1 เกิดการบูรณาการเช่ือมโยง สภาองค์กร
กลุ่มการเงินในต้าบล หนองคันทรง (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, โครงการ กลุ่มการเงินในต้าบลได้พูดคุย

เอกชน) เอกชน) เอกชน) แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ

การท้างานท่ีมีระบบ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

47 เพ่ือให้ชุมชนได้มีน้้าใช้ในการ - - 500,000 500,000 500,000 สระน้้า มีน้้าใช้พอเพียงท้ังอุปโภคสภาองค์กร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองนาเกลือ  หมู่ท่ี 2 กว้าง 3  เมตร  ยาว 3,000 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล.ถนนชลประทาน กว้าง 4  ยาว  100  เมตร
หนา 0.15 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

กลุ่มองค์กรการเงินต่าง ๆ ในต้าบล

หน้า 80

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดท้าแผนพัฒนาด้านการตลาดของ เพ่ือจัดท้าแผนก้าหนดทิศทาง แลกเปล่ียนเรียนรู้จัดท้าแผนพัฒนา

แก้ไขปัญหาด้านการตลาดของ ด้านการตลาดของเกษตรกรในต้าบล

2565

พัฒนาแหล่งน้้าหนองโบสถ์วางท่อส่งน้้าสู่ วางท่อส่งน้้าเช่ือมกับชลประทาน



ชุมชนท้ังต้าบล อุปโภค บริโภคพอเพียง (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, 1 แห่ง ชุมชนต้าบล

เอกชน) เอกชน) เอกชน) หนองคันทรง

48 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/คลังข้อมูลทางปัญญาเพ่ือพัฒนาถอดบทเรียนรวบรวม - - 10,000 10,000 10,000 ศูนย์เรียนรู้ ได้ข้อมูลองค์ความรู้ท้ังหมด สภาองค์กร
ต้าบลหนองคันทรง องค์ความรู้ของชุมชนเป็นคลัง (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, 1 แห่ง ของต้าบลจัดรวบรวมเป็น ชุมชนต้าบล

ข้อมูล เอกชน) เอกชน) เอกชน) เอกสารรูปเล่มส้าหรับการ หนองคันทรง

ศึกษาค้นคว้าของชุมชน

49 เพ่ือให้ชุมชนใช้ทุนท่ีมีอยู่ใน 50,000 50,000 50,000 การท่อง เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาองค์กร
ชุมชนเป็นศูนย์รวมทางสังคม (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, เท่ียว ให้เป็นการท่องเท่ียวเชิง ชุมชนต้าบล

เศรษฐกิจและปกป้องแหล่งวิถีชุมชน ฯลฯ เอกชน) เอกชน) เอกชน) ชุมชน 1 แห่ง นิเวศน์ สร้างคน งาน ให้ หนองคันทรง

อาหารทรัพยากรธรรมชาติ มีรายได้เพ่ิม
ส่ิงแวดล้อม

50 เพ่ือปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์- อนุรักษ์หอยพันธ์ุพ้ืนเมือง - - 100,000 100,000 100,000 แหล่ง ชุมชนเกิดความตระหนักใน สภาองคก์ร

ปูแสม ทรัพยากรธรรมชาติ และเพ่ือ- เล้ียงปูด้า (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, อนุรักษ์ คุณค่าของทรัพยากรมีส่วน ชุมชนต้าบล

อนุรักษ์สัตว์น้้าปกป้องแห่ง - หยุดจับร้อยคอยจับล้าน เอกชน) เอกชน) เอกชน) 1 แห่ง ร่วมในการอนุรักษ์เฝ้าระวัง

อาหาร ดูแลเกิดการสร้างข้อตกลง

ร่วมกันในการใช้ทรัพยากร

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

51 สวนสมุนไพร เพ่ือปลูกพืชสมุนไพรส้าหรับสร้างสวนสมุนไพรในพ้ืนท่ี - - 20,000 20,000 20,000 สวน ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และใช้ สภาองค์กร
รักษาผู้ท่ีเจ็บป่วย และใช้เป็นหนองโบสถ์ (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, สมุนไพร พืชสมุนไพรในการรักษา ชุมชนต้าบล

แหล่งเรียนรู้ของชุมชน เอกชน) เอกชน) เอกชน) 1สวน สุขภาพตามหลักของแพทย์

แผนไทย ประหยัดค่ารักษา

จากยาแผนปัจจุบัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ศูนย์รวมข้อมูล

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์โดยชุมชน รวบรวมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน ป่าชายเลน ประวัติศาสตร์

ฟ้ืนฟูอนุรักษ์สัตว์น้้าหอยพันธ์ุพ้ืนเมือง  ปูด้า

หน้า 81

และแหล่งน้้าในพ้ืนท่ีในต้าบล

ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ทุกด้าน

ของชุมชน พัฒนาสถานท่ีท่ีจะเป็น



52 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม - - 10,000 10,000 10,000 1 กลุ่ม ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง สภาองค์กร
ประมงพ้ืนบ้าน (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, อาชีพ ชุมชนต้าบล

เอกชน) เอกชน) เอกชน) หนองคันทรง

53 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ อบต. ประจ้าหมู่บ้าน - - 20,000 20,000 20,000 1 ศูนย์ ประชาชน สภาองค์กร
ศูนย์เพ่ือนใจเยาวชนคนดี (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, (ภาครัฐ, เรียนรู้ ห้าวทัน ชุมชนต้าบล

เอกชน) เอกชน) เอกชน) เทคโนโลยีมากข้ึน หนองคันทรง

54 - - 310,000 310,000 310,000 เส้นทางจักร สภาองค์กรชุมชน

ยาน 1 เส้น

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

55 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทางข่ีจักรยาน ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สภาองค์กรชุมชน

หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน  1 เส้น
รัฐ รัฐ รัฐ

56 - - 10,000 10,000 10,000 สภาองค์กรชุมชน

57 - - 3,150,000 3,240,000 3,150,000 ผู้เดือดร้อนลุกข้ึนมาร่วมแก้ สภาองค์กรชุมชน

พอช. พอช. พอช. ปัญหาและรวมกลุ่มการออม

เขียวเป็นเส้นทางออกก้าลังกาย ก้าลังกาย

หน้า 82

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้

ส่ิงต่าง ๆ ใกล้บ้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างถนนรอบหนองน้้า เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีออก

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

การท้าอุปกรณ์ในการท้าประมง

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศูนย์เทคโนโลยี

ประชาธิปไตย กฏหมายในชีวิตประจ้าวัน

บ้านพอเพียงเพ่ือผู้ยากจนมีรายได้น้อย เพ่ือแก้ปัญหาท่ีดินท่ีอยู่อาศัย ปี 60/ 35 ครัวเรือน

ของคนในต้าบลท่ียากจนท่ีอยู่ ปี 61/ 35 ครัวเรือน

2565

การพัฒนาเส้นทางร่องแพรกให้เป็นแหล่งเรียน ประชาชนมีท่ีออกก้าลังกาย 6.4 กิโลเมตร
รู้ข่ีจักรยานออกก้าลังกาย

พัฒนาศักยภาพภาคพลเมืองในระบอบ



พมช. พมช. พมช. เพ่ือท่ีอยู่อาศัย

58 - - 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ สภาองค์กรชุมชน

(อบต) (อบต) (อบต) ผู้พิการ กับ อบต.
ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

59 - - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู้เร่ือง สภาองค์กร
อาเซียนและเกิดทักษะในการ ชุมชน
ส่ือสาร ภาษาต่างประเทศ

60 - - 20,000 20,000 มีทีมงานรับผิด สภาองค์กร
ชอบการท่องเท่ียว ชุมชน

สถานศึกษา

61 - - 20,000 20,000 20,000 ชุมชนบริการ หน่วยงานรัฐ

จ้านวน 20 หลัง จัดหาท่ีพัก
ให้นักท่องเท่ียว

62 - - 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง หน่วยงานรัฐ

ในเขตเจ้าท่าป่าสงวน ปี 62/ 35 ครัวเรือน

คนหนองคันทรงไม่ทอดท้ิงกัน คนในต้าบลมีความเอ้ืออาทร ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เยาวชน

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ส่งเสริมภาษา สู่อาเซียน 1. เพ่ือให้ความรู้ด้านภาษาต่าง 2 คร้ัง / 20 คน 
ประเทศแก่ชุมชน

ได้รับการดูและช่วยเหลือ

หน้า 83

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

ช่วยเหลือกัน เด็ก สตรี ท่ียากไร้ในต้าบล
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้

พัฒนาศักยภาพสร้างความ เพ่ือพัฒนากลุ่มองค์กรต่าง อๆบรมพัฒนา กลุ่มละ 2 คร้ัง

20000
วิถีชุมชน ในระดับหมู่บ้าน

วิถีชุมชน โฮมสเตย์ พัฒนาชุมชนด้านโฮมสเตย์ กลุ่มโฮมสเตย์ 5 หมู่บ้าน

2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้เร่ือง

อาเซียนแก่ชุมชน

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรวบรวมกลุ่มท่องเท่ียว กลุ่มต้าบลสมาชิกท้ัง 5 หมู่บ้าน

เข้มแข็งกลุ่มอาชีพในต้าบล สามารถบริหารกลุ่มได้อย่างมี



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

63 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได้ ชุมชน

สินค้าประมง สินค้าเกษตร อบต

64 - - 30,000 30,000 30,000 เกิดการมีส่วนร่วมในการจัด สภาองค์กร

ระบบการบริหารจัการ ชุมชน

การท่องเท่ียวสร้างรายได้ อบต.

65 - - 10,000 10,000 10,000 แกนน้าชุมชนร่วมกันแก้ไข สถาองค์กรชุมชน

ปัญหาน้้าเสียโดยใช้ธรรมชาติ และหน่วยงาน

อ่ืน
66 เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วม - - 1,549,800 1,549,800 1,549,800 ท่อระบายแก้ปัญหาน้้าท่วม กองช่าง

บริเวณบ้านเรือน กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ กรมส่งเสริมฯ น้้า 1 สาย ได้อย่างย่ังยืน
67 เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ - - 1,937,000 1,937,000 1,937,000 ประปา ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง กองสาธารณสุข ฯ

อุปโภคบริโภค (กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) 1 สาย เพียงพอตลอดปี

68 - - 4,032,000 4,032,000 4,032,000 เส้นทาง ประชาชนมีร่างกาย กองช่าง
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) จักรยาน แข็งแรง

ตลาดนัดชุมชนเพ่ือการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ตลาดนัดชุมชนเดือนละ 4 คร้ัง

บริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือจัดท้าศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ

หน้า 84
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ระบบ

ขยายเขตประปา อบต.ริมถนนประชา ท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว
ภักดี 5 ม.2 - 5 และส้ินสุดซอย ระยะทาง  3,880 เมตร
จัดสรร หมู่ท่ี 4

ปรับปรุงต่อเติมเส้นทางจักรยาน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและสร้างขยายไหล่ทางคสล.ข้างละ

จัดการแหล่งน้้าเสีย
วางท่อระบายน้้าถนนประชาภักดี 5 ต้ังแต่ ระยะทาง 663  เมตร  ขนาดท่อ

ซอยบ้านกลาง - คลองหัวโคก หมู่ท่ี 4 ศูนย์กลาง 1.00 เมตร

และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียว ด้านการท่องเท่ียว

บ้าบัดน้้าเสียโดยธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาแกนน้าสร้างความ อบรมให้ความรู้ ตรวจสภาพน้้า

เข้าใจชุมชนร่วมกันเฝ้าระวัง

ถนนสายแหลมโพธ์ิ - เกาะปู หมู่ท่ี 1 ความสะดวกในการใช้เส้นทางของ  1 เมตร ยาว1,800 เมตร



ประชาชน 1 สาย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

69 เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 สะพาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และปลอดภัย (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

70 - - 1,640,000 1,640,000 1,640,000 อาคาร เศรษฐกิจภายในต้าบล กองช่าง
(งบจังหวัดตราด) (งบจังหวัดตราด) (งบจังหวัดตราด) 1 หลัง ดีข้ึนจากการท่องเท่ียว

71 - - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 สนาม ประชาชนภายใน กองช่าง
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) ฟุตบอล ต้าบลมีท่ีออกก้าลังกาย

1แห่ง และมีสุขภาพท่ีดี

72 - - 3,718,000 3,718,000 3,718,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวก กองช่าง
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) สาย และปลอดภัยย่ิงข้ึน

73 - 70,000 - - - สะพาน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(พอช.) แห่ง สะดวกและปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ

ซ่อมแซมสะพาน คสล. ซอย ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 170

ศาลเจ้าแม่ร้าแพน หมู่ท่ี 1 เมตร สูงเฉล่ีย 1.80 เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ) 2565

รวมระยะทาง 3,600 เมตร

หน้า 85

ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขวาง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,690 เมตร

หมู่ท่ี 4 ถึงต้าบลหนองเสม็ด ปลอดภัย หนา 0.150 เมตร 

ก่อสร้างสนามหญ้าเทียมฟุตบอล เพ่ือให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน ขนาดกว้าง 35 เมตร 
7 คน หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 มีสนามฟุตบอลส้าหรับเล่น กีฬายาว 55 เมตร

ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ จ้านวน 1 หลัง
เพ่ือการท่องเท่ียว หมู่ท่ี1 ต้าบล บริเวณกระโจมไฟ

ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายแดง และปลอดภัย ยาว 7 เมตร สูงเฉล่ีย 1.80 เมตร

สังข์ผาด หมู่ท่ี 1

ซ่อมแซมสะพานทางเท้า คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกปี62 ขนาดกว้าง1.50 เมตร 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก
74 - - 4,100,000 4,100,000 4,100,000 ก้าแพงก้ัน ถนนลาดยาง กองช่าง

(กลุ่มจังหวัดตราด) (กลุ่มจังหวัดตราด) (กลุ่มจังหวัดตราด) ดิน 1 แห่ง ประชาภักดี 5 มีความ

ปลอดภัยในการสัญจร

75 - - 101,200,000 101,200,000 101,200,000 ประชาชนมี กองช่าง
(กลุ่มจังหวัดตราด) (กลุ่มจังหวัดตราด) (กลุ่มจังหวัดตราด) รายได้เพ่ิมข้ึน
กรมส่งเสรมฯ กรมส่งเสรมฯ กรมส่งเสรมฯ

76 - - 500,000 500,000 500,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมีคุณภาพ กฟภ.
(กฟภ.) (กฟภ.) (กฟภ.) 1 แห่ง ชีวิตท่ีดี

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

77 - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รบบประปา ผู้ใช้น้้าใช้อย่างพอเพียง กองสาธารณสุขฯ

(กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) 1 แห่ง ตลอดปี
หรือหน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน

ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือส่งเสริมอาชีพท้านาข้าว และก่อสร้างโรงอบความช้ืน

ก่อสร้างก้าแพงกันดินพังทลาย เพ่ือป้องกันถนนแตกร้าวและเกิด ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร
สระน้้า หมู่ท่ี 5 การทรุดตัว ระยะทาง 146.8  เมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

คลองชลประทานสาย 2 จากบริเวณสนับสนุนโครงการบ้านม่ันคง
บ้านนายไพโรจน์  ใจเก้ือ ถึง ต้าบลหนองคันทรง

เก็บข้าวเปลือก งานระบบไฟฟ้า

บริเวณ งานสร้างส้านักงาน
โครงการปรับปรุงกระบวน
การผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และระยะทาง 500 เมตร

สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวเปลือก งานคุรุภัณฑ์
ซ้ือพร้อมติดต้ังโรงอบ
ความช้ืนและไซโล

และพอเพียงตลอดปี

ก่อสร้างระบบประปา ผิวดิน เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปา ความจุขนาด 
ขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 4 ใช้อุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง 45 ลบ.ม.

บ้านม่ันคง หมู่ท่ี 3
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78 - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รบบประปา มีน้้าประปาอย่างเพียงพอ กองสาธารณสุข

(กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) (กรมทรัพยากรน้้า) 1 แห่ง ตลอดเวลาและท่ัวถึง

หรือหน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน

79 - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านเจ้า เยาวชนรุ่นหลัง กองช่าง
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) จอม ฯ ได้รู้จักประวัติศาสตร์

1 หลัง ของต้าบล

80 - - 300,000 300,000 300,000 กล้อง สามารถตรวจสอบข้อมูล กองช่าง
(กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) (กรมส่งเสริมฯ) วงจรปิด 2ชุด ได้เม่ือเกิดปัญหาตามจุดเส่ียง

81 - 100,000 - - - สะพาน 1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(พอช.) แห่ง สะดวกและปลอดภัย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

82 - - 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวก กองช่าง
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) สาย และปลอดภัยย่ิงข้ึน

เมตร

83 - - 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ถนน 1 การคมนาคมสะดวก กองช่าง
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) สาย และปลอดภัยย่ิงข้ึน

ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ เพ่ือเพ่ิมก้าลังผลิตประปา หมู่ท่ี 3 1 ระบบยกเว้นหอถังสูง

กล้องวงจรปิด ต้าบลหนองคันทรง การกระท้าความผิดและบันทึก

ข้อมูลบุคคลท่ีน่าสงสัยบริเวณจุดเส่ียง

ซ่อมแซมสะพานทางเท้า คสล. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก ปี 62 ขนาดกว้าง 1.5 เมตร 

เชิงประวัติศาสตร์ของต้าบลหนองคันทรง ต้าบลให้เยาวนรุ่นหลังได้เรียนรู้ มารดาจันทร์จ้าลอง
จ้านวน 1 หลัง

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือป้องปราม จ้านวน 2 จุด

ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 3

ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือสืบสานจประวัติศาสตร์ของ ก่อสร้างบ้านเจ้าจอม

ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขวางเพ่ือให้การคมนาคมสะดวก และขนาดกว้าง 4 เมตร 
หนองโบสถ์ บริเวณท่ีดิน นางส้าอางค์ ปลอดภัย ยาว 750 เมตร หนา 0.15

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายกู้เกียรติและปลอดภัย ยาว 10 เมตร สูงเฉล่ีย1.8 เมตร

หน้า 88

ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
เลียบคลองเปร็ด หมู่ท่ี 2 ปลอดภัย 2,500 เมตร หนา 0.15เมตร

ศรีไพลิน หมู่ท่ี 4เช่ือมต่อต้าบล
ห้วงน้้าขาว



84 35,000 35,000 35,000 เรือ 2 อบต.
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) ล้า

85 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคาร 1 นักเรียนมี กองช่าง
(อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) (อบจ.ตราด) หลัง ความรู้เพ่ิมข้ึน

86 - - 480,000 - - สะพาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
(อบต.) 1 แห่ง สะดวกและปลอดภัย

รวม 79,699,528 79,875,728 232,414,544 232,024,528 167,912,392 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  7

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กิจกรรม นโยบายของทางรัฐบาลเกิด ทุกส่วนราชการ

รัฐบาล / ภารกิจท่ีได้รับการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทุกกิจกรรม เป็นรูปธรรม / การพัฒนา

ถ่ายโอน ท้องถ่ินครอบคลุมทุกด้าน

2 ร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี อปท. และ- ฝึกอบรมจ้านวน  60  คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม เจ้าหน้าท่ี อปท. และประ- สนง.ปลัด อบต.

จัดหาเรือ เพ่ือรองรับคณะศึกษาดูงาน เรือ 2 ล้า
และช่วยเหลือประชาชน

ศาลเจ้าแม่ร้าแพน หมู่ท่ี 1 และปลอดภัย สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร

84  โครงการ - -

ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.หน้าเพ่ือให้การคมนาคมสะดวกขนาดพ้ืนท่ี 145 ตารางเมตร

อาคารอเนกประสงค์เพ่ือการเรียนรู้สู่ เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน ขนาดกว้าง 34 เมตร 
ชุมชน ขนาดยาว20 เมตร 

ถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและ

เอกชนในการจัดท้าโครงการต่าง ๆ ท่ีสนอง

นโยบายรัฐบาล  หรือโครงการ / กิจกรรมตามท่ีได้รับถ่ายโอน

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

โครงการ/กิจกรรม/งานตามนโยบายของทาง เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของทาง ทุกโครงการท่ีเป็นนโยบายของ

รัฐบาลท่ีส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐบาล/ ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน

หน้า 89
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการจัดท้าโครงการต่าง ๆ ท่ีสนองนโนยายรัฐบาล  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ



(อบต) (อบต) (อบต) (อบต) (อบต) 1 คร้ัง ชาชนมีจิตส้านึกในการต่อ 

ต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน

3 ทุกโครงการ/กิจกรรม

 3.1เงินอุดหนุนสนับสนุนอ่ืน ๆ - องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

4 ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ หน่วยงานมีบุคลากรท่ีเป็น สนง.ปลัด อบต.

จ้านวน  20  คน (อบต) (อบต) (อบต) (อบต) (อบต) คนดี มีศีลธรรม

5 โครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ทุกโครงการ/กิจกรรม - - 500,000 500,000 500,000 กิจกรรม นโยบายของทางรัฐบาลเกิด ทุกส่วนราชการ

ประเภทก้าหนดวัตถุประสงค์  (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทุกกิจกรรม เป็นรูปธรรม / การพัฒนา

ท้องถ่ินครอบคลุมทุกด้าน

รวม 250,000 250,000 750,000 750,000 750,000 - - -

เพ่ือให้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ้า - ท้าบุญและอบรมปฏิบัติธรรม

มีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน

โครงการท่ีต้ังข่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

ประเภทก้าหนดวัตถุประสงค์  

หน้า 90

หน้า 91
5 โครงการ - -



ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  7

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 โครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ทุกโครงการ/กิจกรรม
ประเภทก้าหนดวัตถุประสงค์  
1.1 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 348,785 348,785 348,785 348,785 348,785 อุดหนุน กองการศึกษา

จ้านวน  182  คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) นม 100 เปอร์เซ็นต์

1.2 เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) นม 100 เปอร์เซ็นต์

1.3 เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 56,930 56,930 56,930 56,930 56,930 อุดหนุน กองการศึกษา

     - ค่าอาหารเสริม (นม) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) นม 100 เปอร์เซ็นต์

1.4 เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 137,200 137,200 137,200 137,200 137,200 อุดหนุน กองการศึกษา

     - ค่าอาหารกลางวัน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาหาร 100 เปอร์เซ็นต์

รวม 562,915 562,915 562,915 562,915 562,915 - - -

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

- นักเรียน 2 โรงเรียนในต้าบล

- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 คน

- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 คน

- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 28 คน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการจัดท้าโครงการต่าง ๆ ท่ีสนองนโยบายรัฐบาล  

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

1 โครงการ - -
หน้า 92



ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี  7

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 โครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ทุกโครงการ/กิจกรรม
ประเภทก้าหนดวัตถุประสงค์  

6,572,400 6,572,400 6,572,400 6,572,400 6,572,400 อุดหนุนเบ้ีย สนง.ปลัด อบต.

ยังชีพคนชรา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยังชีพ 100 เปอร์เซ็นต์

931,200 931,200 931,200 931,200 931,200 อุดหนุนเบ้ีย สนง.ปลัด อบต.

คนพิการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยังชีพ 100 เปอร์เซ็นต์

รวม 7,503,600 7,503,600 7,503,600 7,503,600 7,503,600 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ีย - ผู้สูงอายุในต้าบล 826 คน

1.2 เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ีย - ผู้พิการในต้าบล 97 คน

ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีส่ังการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการจัดท้าโครงการต่าง ๆ ท่ีสนองนโยบายรัฐบาล  

แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

1 โครงการ - -
หน้า 93

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ



แนวทางท่ี  1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ส่งเสริมอาชีพ

2 เพ่ือส่งเสริมอาชีพและการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งานมหกรรม ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

เมืองตราด ท่องเท่ียว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทะเลพ้ืนบ้าน

1 งาน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

3 เพ่ือสนับสนุนศูนย์ ฯ ในการจัด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ศูนย์ฯ มีการด้าเนินการ กองการศึกษา

การเกษตรประจ้าต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตามภารกิจ

4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน กองการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดฝึกอบรมอาชีพ, จัดต้ังกลุ่ม

อาชีพ อบรมการแปรรูปผลผลิต 

ปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยี

ผสมผสาน ท้าปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมด้านการเกษตร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนจัดฝึกอบรมผู้สนใจ 40 คน

งานมหกรรมอาหารทะเลพ้ืนบ้าน จัดจ้าหน่ายอาหารทะเล 3 วัน

หน้า 94

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ก้าจัดหอยเชอร่ี เพาะเห็ดฟาง

การท้าของช้าร่วย การเล้ียงไส้เดือน

การเล้ียงปลาในกระชัง
อบรมจับจีบผ้า ตัดผมชาย



(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากข้ึน

5 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ประชาชนป่วยด้วย กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) โรคมะเร็งลดจ้านวนลง

6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ประชาชนมีรายได้ กองการศึกษาฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เสริมจากการท่องเท่ียว

รวม 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี  1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือสนับสนุนศูนย์ ฯ ในการจัด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ศูนย์ฯ มีการด้าเนินการ กองการศึกษา

การเกษตรประจ้าต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตามภารกิจ

เทศกาลถีบก้ัง เพ่ือส่งเสริมอาชีพและการ จัดให้มีกิจกรรมถีบก้ัง
ท่องเท่ียว และจ้าหน่ายอาหารทะเล

ผลิตทางเกษตรท่ีปลอดภัยภายใน
ชุมชน

ในด้านการน้าผลิตผลมาแปรรูป

ตลาดสีเขียว เพ่ือจัดให้มีสถานท่ีจ้าหน่ายผล ซอยท่าระแนะ  หมู่ท่ี 2

2565

สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมด้านการเกษตร

หน้า 95

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

บริเวณกระโจมไฟ-เกาะปู
หมู่ท่ี 1

6 โครงการ - -



รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  7 การพัฒนาด้านการศึกษา

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน           20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การเรียน เด็กเล็กมีพัฒนาการมากข้ึน กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การสอน
อย่างต่อเน่ือง ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

2 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ เด็กเล็กมีพัฒนาการมากข้ึน กองการศึกษา

ส้าหรับเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หน้า 96

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง
แนวทางท่ี 1  พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีประสิทธิภาพ
แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

1  โครงการ - -

อบรมและทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง 34  คนไปทัศนศึกษาท่ีต่างจังหวัด

2565

เพ่ือจัดให้มีส่ือการเรียนการสอน เด็กเล็ก จ้านวน  23  คน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมข้ึน



3 - - 100,000 - - สนามเด็ก เด็กเล็กมีพัฒนาการมากข้ึน กองการศึกษา

(อบต.) เล่น 1 แห่ง

รวม 40,000 40,000 140,000 40,000 40,000 - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  7 การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี  2 เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 หนังสือ ประชาชนทันต่อการเปล่ียน สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พิมพ์วันละแปลงของโลก
แต่ละวัน 2 ฉบับ

2 เพ่ือให้ประชาชนสามารถทราบ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เคร่ืองขยาย ประชาชนได้รับข่าวสาร สนง.ปลัด อบต.

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เสียงทุกหมู่บ้าน อย่างเท่าเทียมกัน

3 เพ่ือแก้ปัญหาการประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เคร่ืองกระจาย ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างหมู่ท่ี 5
(หมู่ท่ี 5) (หมู่ท่ี 5) (หมู่ท่ี 5) (หมู่ท่ี 5) (หมู่ท่ี 5) เสียงหมู่บ้าน เท่าเทียมกัน

1 เคร่ือง

โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก 1 แห่งบริเวณหน้าศูนย์พัฒนา

2565

เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร 5  แห่ง ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน
ในประเทศและต่างประเทศ 

หน้า 97

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

เล็ก เด็กเล็ก อบต.

3  โครงการ - -

ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ท่ี 5 2  จุด
ระบบเสียงตามสายท่ีไม่มี

ขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ท่ี  1 - 5 ขยายเขตไปยังจุดท่ีมีบ้านเรือน

ราษฎร



รวม 176,500 176,500 176,500 176,500 176,500 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  8 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี  1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ส่ิงแวดล้อมในชุมชนคงอยู่ใน กองสาธารณสุข ฯ

ในชุมชน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชนส่ิงแวดล้อมในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สภาพสะอาด สวยงาม

2 ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1โครงการ พ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมมีสภาพท่ี กองสาธารณสุข ฯ

เฉลิมพระเกียรติ ฯ พันธ์ุสัตว์น้้า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมบูรณ์ข้ึน , มีสัตว์น้้า

ส้าหรับบริโภคอย่างเพียงพอ

3 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1โครงการ ชุมชนน่าอยู่และมีความ กองสาธารณสุข ฯ

ประโยชน์ภายในต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ย่ังยืน
4 - - 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ หอยพอกยังคงอยู่ กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.)

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

3 โครงการ - -

2565

อบรมให้ความรู้และจัดต้ังกลุ่มดูแล

เพ่ือให้ป่าชายเลนได้รับการ ป่าชายเลนในพ้ืนท่ีต้าบล และ

ฟ้ืนฟู และเพ่ือขยายพันธ์ุสัตว์น้้า

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีเส่ือมโทรม ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณท่ีสาธารณ-

หน้า 98

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 99

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุหอยพอก เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุหอยพอก จ้านวน 1 หมู่บ้าน



2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

5 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ พันธ์ุพืชท่ีหายาก กองสาธารณสุขฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไม่หายจากเมือง

ไทย

รวม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  8 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี  1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด้าริ เพ่ือสนองพระราชด้าริสมเด็จ อนุรักษ์พันธ์ุพืชท่ีหายาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม ภายในต้าบล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2565

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ บรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี

หน้า 100

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5  โครงการ - -



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 รณรงค์รักษาความสะอาดภายในต้าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ ต้าบลมีสภาพแวดล้อมท่ีดี กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)
ประชาชน

2 - - 30,000 - - 1 โครงการ ต้าบลมีสภาพ กองสาธารณสุขฯ

(อบต) แวดล้อมท่ีดี

รวม 20,000 20,000 50,000 20,000 20,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  8 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี  2 บ้าบัดและจัดการขยะ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 ถังขยะ การจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็น กองสาธารณสุข ฯ

2565

เพ่ือปลุกจิตส้านึกในการรักษา เก็บขยะมูลฝอยระยะทาง
ความสะอาดของชุมชนให้แก่ 10 กิโลเมตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2  โครงการ - -

หน้า 101

ความสะอาดภายในต้าบล ความสะอาดของชุมชน 40เซนติเมตร ยาว
80 เซนติเมตร จ้านวน
6 ป้าย

จัดท้าป้ายรณรงค์รักษา เพ่ือปลูกจิตส้านึกในการรักษาป้ายเหล็กขนาดกว้าง

เพ่ือให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยมี ปีละ 60  ใบ ใบละ 1,350 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565



(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 60 ใบ ฝอยเป็นไปอย่างท่ัวถึง

2 เพ่ือลดปริมาณขยะและท้าให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ปัญหาขยะในหมุ่บ้านลดน้อยลง กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

3 2,400,000 - - - - รถขยะ ไม่มีขยะ กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) 1 คัน ตกค้างภายใน
ต้าบล

รวม 2,511,000 111,000 111,000 111,000 111,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  8 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี  2 บ้าบัดและจัดการขยะ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือลดปริมาณขยะและท้าให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ ปัญหาขยะในหมุ่บ้านลดน้อยลง กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บริหารจัดการขยะภายในต้าบล จัดอบรมและเก็บขยะในชุมชน

สภาพแวดล้อมมีความสะอาด ในต้าบล

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ขนาดจุ 120 ลิตร

2565

ก้าจัดขยะในแหล่งน้้าธรรมชาติ จัดอบรมและเก็บขยะในชุมชน

แหล่งน้้าธรรมชาติมีความสะอาด ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

หน้า 102
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3.การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือใช้ในงานเก็บขยะภายในต้าบล 1 คัน แบบอัดท้าย

3 โครงการ - -



รวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี  9 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางท่ี  1 ป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 จัดซ้ือทรายอะเบท 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1 โครงการ ไม่มีโรคไข้เลือดออกภายใน กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต้าบล

2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1โครงการ โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ สุนัขในเขตอบต. กองสาธารณสุขฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หนองคันทรงปลอด

โรคพิษสุนัขบ้า

1 โครงการ - -

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนให้สุนัขและ
ภายในต้าบล แมว

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคพิษตามจ้านวนสุนัขและแมว

2565

เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 15 ถัง

หน้า 103
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

พระศรีสวส่างวัฒน วรขัตติยราชนารี

จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณ สุนัขบ้า ท่ีได้จัดสรร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1โครงการ ประชาชนมีคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชีวิตท่ีดี

5 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ประชาชนมีคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชีวิตท่ีดี

6 80,000 - - - - ไม่มีไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ

(อบต.) ในต้าบล

7 จัดซ้ือสารเคมีก้าจัดแมลง เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ไม่มีโรคไข้เลือดออกภายใน กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ต้าบล

รวม 860,000 780,000 780,000 780,000 780,000 - - -

หน้า 104

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือของกรมส่งเสริม จ้านวน 5 หมู่ 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน

หนองคันทรง สาธารณสุขให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีต้าบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมป้องกัน ฟ้ืนฟู และให้ จ้านวน 5 หมู่ 
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต.บริการปฐมภูมิเชิงรุก ด้าน

7 โครงการ - -

หน้า 105

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

12  ขวด

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 เคร่ือง



ยุทธศาสตร์ท่ี  9 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1 โครงการ ผู้สูงอายุภายในต้าบลมี กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) พลานามัยสมบูรณ์

2 จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก้าลังกาย - 100,000 - - - 1 โครงการ ประชาชนภาย กองสาธารณสุข ฯ

ให้บริการประชาชน (อบต.) ในต้าบลมี
สุขภาพแข็งแรง

3 จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก้าลังกายในร่ม - 100,000 - - - 1 โครงการ กองสาธารณสุข ฯ กองสาธารณสุข ฯ

ให้บริการประชาชน (อบต.) กองสาธารณสุข ฯ

4 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ลดการเพ่ิมประชากรท่ีติดเช้ือ กองสาธารณสุข ฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เอดส์รายใหม่ภายในต้าบล

รวม 45,000 245,000 45,000 45,000 45,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางท่ี  2 ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไปและประชาธิปไตย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

กลางแจ้ง

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ออกก้าลังกาย 1 ชุด

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ ประชาชนหมู่ท่ี  1 – 5
ภายในต้าบล สูงอายุ

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ออกก้าลังกาย ปีละ 6 ชุด

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

4  โครงการ - -

หน้า 106
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

ภายในต้าบล ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการ 40  คน/ปี
ติดเช้ือเอดส์ทางเพศสัมพันธ์

ป้องกันการติดเช้ือเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนภายในต้าบลมี นักเรียนภายในต้าบล  จ้านวน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ สนง.ปลัด อบต.

กฎหมาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กฎหมายมากข้ึน

พนักงาน และลูกจ้าง อบต.จ้านวน 130 คน

2 เพ่ือให้การด้าเนินการเลือกต้ังกรณีมีการเลือกต้ังท่ัวไป หรือ50,000 50,000 200,000 50,000 50,000 1โครงการ อบต. สามารถบริหารงาน สนง.ปลัด อบต.

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ราชการได้อย่างต่อเน่ือง

รวม 60,000 60,000 210,000 60,000 60,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางท่ี  2 ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไปและประชาธิปไตย

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนามี สนง.ปลัด อบต.

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
เลือกต้ังซ่อม

2  โครงการ - -

อมรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย อบรมผู้น้าชุมชนและประชาชน

ให้แก่ผู้น้าชุมชน ประชาชน พนักงาน และลูกจ้าง อบต.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

2565

พัฒนาศักยภาพองค์กร เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ท่ี 1 - 5

หน้า 108
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)



อาสาพัฒนาหมู่บ้านต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรู้ในบทบาทของตนเอง

หนองคันทรง และช่วยเหลือสังคมมากข้ึน

2 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาครอบครัว และจัดอบรม  30  ครัวเรือน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ ไม่มีปัญหาความรุนแรงภาย สนง.ปลัด อบต.

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในต้าบล

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางท่ี  1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1โครงการ ไม่มีปัญหายาเสพติด กองสาธารณสุข ฯ

ยาเสพติดภายในต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภายในต้าบล

2 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ เด็กนักเรียนของโรงเรียน กองสาธารณสุข ฯ

ภายในโรงเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภายในต้าบลไม่มีปัญหา

ต้าบลหนองคันทรง

ปัญหาเด็กและเยาวชน

สตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ เพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จัดอบรม  จัดเวทีประชาคม และ

ภายในต้าบลอย่างต่อเน่ือง ท้าป้ายรณรงค์

จัดอบรมเด็กนักเรียนในสถาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

2  โครงการ - -

หน้า 109

ยาเสพติดในสถานศึกษา ศึกษาของต้าบล จ้านวน 2 แห่ง



เก่ียวกับยาเสพติด

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 11 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ    
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาของต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 แข่งขันกีฬาสากล และกีฬา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ นักกีฬาภายในต้าบลมีศักยภาพ กองการศึกษา

พ้ืนบ้านภายในต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน และกีฬาพ้ืนบ้าน

พ้ืนบ้าน เป็นท่ีนิยมของเยาวชนรุ่นใหม่

2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือส่งนักกีฬาท่ีมีความสามารถ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ นักกีฬาท่ีเข้าร่วมแข่งขันมี กองการศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันภายนอกต้าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประสบการณ์มากข้ึน

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา - 10,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ อบต. มีอุปกรณ์กีฬาในการ กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จัดกิจกรรม

2565

เพ่ือส่งเสริมกีฬาให้แก่ประชาชน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
และอนุรักษ์และส่งเสริมกีฬา จ้านวน 200 คน

หน้า 107
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการ - -

ทุกรายการท่ีมีหนังสือเชิญเข้า

ในนามอบต. ร่วมแข่งขัน

จัดซ้ือวัสดุกีฬา เพ่ือจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้ใช้

ในการแข่งขันกีฬา อบต.



4 เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาตามความ - 70,000 - 70,000 - อุปกรณ์กีฬา ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใน กองการศึกษา

กีฬาไว้ใช้ในการออกก้าลังกายต้องการของแต่ละหมู่บ้าน (อบต.) (อบต.) ทุกหมู่บ้าน เขต อบต. มีสุขภาพแข็งแรงดี

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

5 - - 100,000 - - 1 โครงการ จังหวัดตราด กองการศึกษา

(อบต.) เป็นเจ้าภาพท่ีดี

รวม 60,000 140,000 170,000 140,000 70,000 - - -

2565

สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเยาวชน เพ่ือสนับการเป็นเจ้าภาพกีฬา ปี 2563
แห่งชาติ ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เยาวชนแห่งชาติ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้านชุมชนในต้าบล

หน้า 110

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการ - -



ยุทธศาสตร์ท่ี 11 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ    
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชน

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ประกวดร้องเพลง ประกวดเทพี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1โครงการ เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

และแข่งขัน เต้นประกอบเพลง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) กล้าแสดงออกและมีความ

ประจ้าปี ม่ันใจในตนเองสูงข้ึน

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

หน้า 111
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

 1 โครงการ - -

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
แสดงออกให้แก่ประชาชน จ้านวน 100  คน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

หน้า 112
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง



ยุทธศาสตร์ท่ี 12 การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส     
แนวทางท่ี  1 ให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1โครงการ สามารถบรรเทาความ สนง.ปลัดอบต.

ผู้ป่วยเอดส์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เดือดร้อนให้แก่ครอบครัว

ผู้ป่วยเอดส์

รวม 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 12 การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส     
แนวทางท่ี  2 จัดสถานท่ีและแหล่งพักผ่อนให้ผู้สูงอายุในศูนย์ราชการภายในต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2565

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จ้านวน  20  คน เดือนละ
500  บาท / คน

แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 113
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

1 โครงการ - -



2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครงการ ผู้สูงอายุมีความประทับใจในสนง.ปลัดอบต.

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สถานท่ีและมีจิตใจเบิกบาน

ให้กับผู้สูงอายุ

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 12 การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส     
แนวทางท่ี  3 ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสภายในต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ใน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1โครงการ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กองสาธารณสุข ฯ

การด้ารงชีวิตตามวัยและมี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

1  โครงการ - -

หน้า 114

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง
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เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ
บริเวณอบต. และสร้างความประทับใจ โดยรอบท่ีดินของ อบต. หมู่ท่ี 1

อบรมและศึกษาดูงานของ ปีละ  1  คร้ัง
ผู้สูงอายุภายในต้าบล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565



สุขภาพดีท้ังกายและใจ

รวม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 13 การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก 
แนวทางท่ี  1 จัดกิจกรรมให้แก่เด็กภายในต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 งานวันเด็กแห่งชาติ  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ เด็กมีความภาคภูมิใจท่ี กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้ใหญ่ให้ความส้าคัญ

1 โครงการ - -
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เพ่ือให้ความส้าคัญแก่เด็ก มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม  
จ้านวน  300  คน

หน้า 115
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)



รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 13 การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก 
แนวทางท่ี  1 จัดกิจกรรมให้แก่เด็กภายในต้าบล

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 แข่งขันกีฬายุวชน เพ่ือส่งเสริมการกีฬาและป้องกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ ยุวชนภายในต้าบลมีความ กองการศึกษา

ปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด  จ้านวน  100  คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สามารถในการเล่นกีฬา

เพ่ิมข้ึน

มียุวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ภายในต้าบล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

1 โครงการ - -

หน้า 116
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 14 การพัฒนาการท่องเท่ียว
แนวทางท่ี  1 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1โครงการ ประชาชนมีรายได้เสริม กองการศึกษา

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ท่องเท่ียว (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จากการท่องเท่ียว

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

2565

ประชาสัมพันธ์สถานท่ี

หน้า 117
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการ - -

หน้า 118
1  โครงการ - -



ยุทธศาสตร์ท่ี 14 การพัฒนาการท่องเท่ียว
แนวทางท่ี  1 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว - - - 520,000 - สะพาน 1 ประชาชนมีรายได้เสริม กองช่าง

คสล. ศาลเจ้าพ่อคลองขุด- เชิงอนุรักษ์ 330 เมตร (อบต.) แห่ง จากการท่องเท่ียว

ตลองบางพระ  หมู่ท่ี 5

2 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สะพาน 1 ประชาชนมีรายได้เสริม กองช่าง

กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) แห่ง จากการท่องเท่ียว

3 - 650,000 500,000 500,000 500,000 1 โครงการ ประชาชนมีรายได้เพ่ิม กองช่าง

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จากการท่องเท่ียว

รวม 200,000 865,000 700,000 1,220,000 700,000 - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวการเกษตรครบวงจร การบริการและการค้าชายแดนฯ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

กระโจมไฟ -เกาะปู หมู่ท่ี 1 2.ก่อสร้างศาลาทรงไทย
10 หลัง 

บริเวณกระโจมไฟ  หมู่ท่ี 1

ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวบริเวณ 1. รูปปูป้ันและน้้าพุ

2565

ก่อสร้างสะพานทางเท้า กว้าง 1.50 เมตร ยาว 

ก่อสร้างสะพานชมร่อง

รางปืน  ล้าแพน200ปี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

3  โครงการ - -

หน้า 119
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ยุทธศาสตร์ท่ี 15 การพัฒนาด้านการทะนุบ้ารุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
แนวทางท่ี  1 จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส้านึกและอนุรักษ์

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 งานวันผู้สูงอายุ  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 กิจกรรม ประเพณีรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยังคงอยู่ตลอดไป

2 งานวันตราดร้าลึก  เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 กิจกรรม ประชาชนมีความรักและ กองการศึกษา

ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5

3 โครงการจัดงาน เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม1  คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 กิจกรรม ประชาชนชาวไทยมีความจงรัก กองการศึกษา

(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภักดีและร้าลึกถึงรัชกาลท่ี 10

4 - - 40,000 40,000 40,000  1 กิจกรรม ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) คงอยู่ตลอดไป

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

6 - - 30,000 30,000 30,000 1 กิจกรรม ชุมชนมีความโดเด่น กองการศึกษาฯ

(อบต.) (อบต.) (อบต.) ด้านกลองยาว

เพ่ือส่งเสริมประเพณีไทย รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ  จ้านวน
150  คน

ตกแต่งรถร่วมร้ิวขบวน  1  คัน

วันเฉลิมพระชนม พรรษา รัชกาลท่ี 10

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

ของไทย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

พรรษาพระเจ้าอยู่รัชกาลท่ี 10

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือสืบสานประเพณีงานลอยกระทง 1วัน

2565

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่อย่าง ฝึกอบรมภูมิปัญญาด้านดนตรี

ย่ังยืน (กลองยาว และป่ีพาทย์)



7 เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชน ฝึกอบรมดนตรีไทยและ - - 40,000 40,000 40,000 1 กิจกรรมนักเรียน กองการศึกษาฯ

และเยาวชน
มีความรู้ดาน
ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย

รวม 50,000 50,000 160,000 160,000 - - -

ยุทธศาสตร์ท่ี 15 การพัฒนาด้านการทะนุบ้ารุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
แนวทางท่ี  1 จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส้านึกและอนุรักษ์

ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงานท่ี

2561 2562 2563 2564 (KPI) คาดว่าจะ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ได้รับ หลัก

1 1 คร้ัง / ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 กิจกรรม บุคลากรของอบต.มีความ ส้านักงานปลัดฯ

ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย 

และนาฏศิลป์ไทย ตระหนักและเห็นความส้าคัญของ นาฏศิลป์ไทย
การอนุรักษ์ และเผยแพร่ ด้านตนตรีไทย

งานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร่วมกิจกรรมวันท้องถ่ินไทย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2.การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ) 2565

7 โครงการ - - 160000
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และนาฏศิลป์ไทย



(อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภาคภูมิใจในการท้างาน

รับใช้ประชาชน

รวม 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

หน้า 122

กับจังหวัด และอปท.อ่ืนๆใน
จังหวัดตราด

1 โครงการ - - 10000




