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  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ได้
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บทน า 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

 
                                                         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                     
                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง   
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(1) ด้านกายภาพ 
 1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

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

ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของอ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นที่ราบลุ่ม  ป่าชายเลนอุดม
สมบูรณ์  อากาศชุ่มชื้น เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีพ้ืนที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 



                                         -2- 
ทิศเหนือ จรดต าบลหนองเสม็ด และต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด  
ทิศใต้ จรดต าบลห้วงน้ าขาว อ าเภอเมืองตราด  
ทิศตะวันออก จรดปากแม่น้ าตราด ทะเลอ่าวไทย อ าเภอเมืองตราด  
ทิศตะวันตก จรดต าบลหนองเสม็ด และต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด 

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

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

หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหิน  
นายธงชัย อ๊ิดเหล็ง   ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 2 บ้านท่าระแนะ  
นางไพรัตน์  สุเนตร  ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 3 บ้านหนองคันทรง  
นายณัฐชัย วิจิตรสมบัติ  ผู้ใหญ่บ้าน  

หมู่ที่ 4 บ้านหนองคันทรง  
นายสุรินทร์ เรืองนาม  ก านัน  

หมู่ที่ 5 บ้านแหลมส าโรง  
นางฉล้อม อาจสถิตย์  ผู้ใหญ่บ้าน  

2) การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง ก าลังอยู่ในระหว่างการเลือกตั้ง เลยท าให้ยังไม่มี 

ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น           
นายสุมล  เง็กลี้   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
นางเสาวลักษณ์  สุดสุริยะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
นายสัญชัย  สุทธิวารี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
นายค ารน  มวญนรา  เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
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สมาชิกสภาท้องถิ่น       
หมู่ที่ 1 นายเด่นชาย  ประสิทธินาวา สมาชิกสภาอบต.หนองคันทรง  
หมู่ที่ 1 นายวสุ  ถือสัตย์  สมาชิกสภาอบต.หนองคันทรง  
หมู่ที่ 2 นายจักราวุธ  สุเนตร  สมาชิกสภาอบต.หนองคันทรง  
หมู่ที่ 3 นายพิบูลย์  วิจิตรสมบัติ  สมาชิกสภาอบต.หนองคันทรง  
หมู่ที่ 4 นายธงชัย  พรประสิทธิ์  สมาชิกสภาอบต.หนองคันทรง 
หมู่ที่ 5 นายมนูญ  อาจสถิตย์  สมาชิกสภาอบต.หนองคันทรง 

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

               ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 คาดการณ ์
ปี 2565 

หมายเหตุ 

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

                                                                                  
การคาดการณ์ในอนาคต มีแนวโน้มจ านวนประชากรจะมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 
2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

พื้นที่ 
หมู่ 
 

อายุ  
0-17 ปี (คน) 

อายุ 
 18-59 ปี (คน) 

อายุ  
60 ปี ข้ึนไป (คน) 

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

                                                                        
 
 
 
 
 
 

  4,646        1,693 
  
 

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

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

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

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

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

4) ยาเสพติด 
  -ข้อมูลการจับกุมยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลหนองคันทรง 

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

5) การสังคมสงเคราะห์ 
  ปี 
ประเภท 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 

ผู้สูงอายุ 820 877 949  
ผู้พิการ 96 100 100  

ผู้ป่วยเอดส์ 20 20 20  
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 (5) ระบบบริการพื้นฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า ,ทางราง ฯลฯ) 

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

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

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

-เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 6 เสา 
5) ระบบโลจิสติกส์ (logistics) 

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

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
1) การเกษตร 

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

ยางพารา 1,042 816 
ปาล์มน้ ามัน 304 273 

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

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

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

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

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

  2.ตั้งอยู่เลขท่ี 82/7 หมู่ 2 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
3.ตั้งอยู่เลขท่ี 66 หมู่ 3 ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

   



 
     -6- 
4) การท่องเที่ยว -ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ  
พิกัดที่ 12.18599,102.55656 
 
 
 
 
 
 

 
 -บ้านเจ้าจอมมารดาจันทร์ 

   ในรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
   พิกัดท่ี 12.193367,102.532287 
 

 
 
 
 
 
 
-ร่องรางปืนใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 3 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พิกัดที่ 12.165401 
,102.573299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เกาะปู  
พิกัดที่ 12.16528 
,102.57330 
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5) อุตสาหกรรม  

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

 
 

6) กลุ่มอาชีพ 
                          
(

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

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

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

     
 
 

พื้นที่ ชื่อกลุ่ม 
 

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

 
 
 

หมู่ 2 

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

หมู่ 3 1.กลุ่มท าขนมไทย 
หมู่ 4 1.กลุ่มแม่บ้านเกษตร 

2.กลุ่มชาวนาชาวสวนเพื่อผลผลิต 
 

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

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

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

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

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ า แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

-สระน้ า   5 แห่ง 
-คลองธรรมชาติ   4 แห่ง 

2) ป่าไม้  
-ไม้ที่พบในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นไม้บริเวณป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ หมู่ 2 ได้แก่ โกงกางใบเล็ก  

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

-ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองคันทรง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบจึงไม่มีภูเขา 
4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

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

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

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

    ตามภารกิจ 2 คน        
3.   ระดับการศึกษาของบุคลากร 

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

4.1  ปีงบประมาณ  2540   
                                -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       974,613.69      บาท 

-เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        1,360,000          บาท      
4.2  ปีงบประมาณ  2541   

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

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

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

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

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

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

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

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

4.15 ปีงบประมาณ   2554 
                            -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล       10,902,406.9              บาท 
                            -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        4,797,219        บาท 

 4.16 ปีงบประมาณ   2555 
                            -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล              12,638,834.53     บาท 
                            -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                              4,497,101.00      บาท  

4.17 ปีงบประมาณ   2556 
                            -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล              12,841,355.14      บาท 
                               -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                               7,315,540 .00        บาท 

4.18 ปีงบประมาณ   2557 
                             -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล             14,947,850.50    บาท 
                             -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                             5,401,374.00       บาท 

4.19 ปีงบประมาณ  2558 
                     -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล           15,993,887.16          บาท 

                    -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                          6,114,057.00           บาท              
         4.20 ปีงบประมาณ  2559 

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

         4.21 ปีงบประมาณ  2560 
                     -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล           16,795,321.53         บาท 
                     -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                          11,606,581.00         บาท 
  4.22 ปีงบประมาณ 2561 
   -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล          17,912,569.14         บาท 
                             -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        11,900,334.00         บาท 
    4.23 ปีงบประมาณ 2562 
                             -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล          18,700,931.43         บาท 
            -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        12,318,014.00        บาท 
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 4.24 ปีงบประมาณ 2563 
         -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล              17,593ล182.19     บาท 
         -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรฐับาล                             12,771,620.00     บาท 
4.25 ปีงบประมาณ 2564 
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                        18,438,725.56     บาท 
         -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                                 23,771,620 .00      บาท      
4.26 ปีงบประมาณ 2565 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล               20,572,465.20     บาท 
         -เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                              13,318,026.00     บาท 
 

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

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

ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานอย่างเพียงพอ มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถาวรแล้ว 
แต่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาส านักงานหรือบริเวณโดยรอบอาคาร 

 

5. ต้นไม้ประจ าต าบลหนองคันทรง คือต้นคันทรง 
6. ต้นไม้ประจ าหมู่บ้าน ของต าบลหนองคันทรง 

หมู่ที่ 1   ต้นล าแพนหิน 
หมู่ที่ 2   ต้นตะบูน 
หมู่ที่ 3   ต้นแฟบ 
หมู่ที่ 4   ต้นคันทรง 
หมู่ที่ 5   ต้นส าโรง 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่น 

************************ 
  สืบสานเกษตรอินทรีย์  คุณภาพชีวีราษฎรดีทุกต าบล   
  มีแห่งหนท่องเที่ยวธรรมชาติ ชนะขาดบริการที่เป็นเลิศ 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง 
โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนและทั่วถึง   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ    

เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ   
ทุกชีวิตมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์   อยู่ดีกินดี   

    แหล่งศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีไทย 
 

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

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

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

ช่วยเหลือจากทางราชการอย่างรวดเร็ว 
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 
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6. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง  ด้วยสื่อการเรียน

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

โบสถ์และกระโจมไฟเกาะปู   
12. ศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ได้รับการสืบสานต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

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

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพานทางเท้า  
      รางระบายน้ าท่อระบายน้ าและท่าเทียบเรือ 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 
2.1  จัดหาแหล่งน้ าจืดและก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา  
      เพ่ิมเติม ขยายเขตประปาให้ทั่วถึง จัดหาน้ าจืดให้  
      เพียงพอในฤดูแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
3.1  จัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือภัยแล้งและอัคคีภัย 
3.2  ขุดลอกรางระบายน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าและก าจัดวัชพืช 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรบรรเทาสาธารณภัยภายในต าบล 
4.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโคมไฟแสงสว่าง  
      ภายในหมู่บ้าน 
5.1  ก่อสร้างศูนย์ราชการภายในต าบล 
5.2  จัดหาพัสดุให้พร้อมและเพียงพอ 
5.3  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5.4  ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดรายจ่ายประจ าให้เพียงพอ 
      เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
5.5  อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
5.6  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือโครงการจาก  
       หนว่ยงานอื่น 
5.7  ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลที่สั่งการให้องค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุน  
      ภาครัฐ และเอกชนในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่สนอง  
      นโยบายรัฐบาล   
6.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  
 
 
8 .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความ  
      เข้มแข็งชุมชน 
 
 
11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและ  
      นันทนาการ     
 
12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแล  
      ผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาส      
 
 
13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและ  
      ดูแลเด็ก 
 
14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
15.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการทะนุ   
      บ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ จารีต   
      ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
      วัฒนธรรมอันดี 

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

 
14.1  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
15.1  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึกและอนุรักษ์ 
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ส่วนที่  2 

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

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์ 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ /  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง............... 
2. วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน................... 27.....ธันวาคม......2565.................................... 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2565 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน ( ไม่รวมโครงการขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น)  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏ 

อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
1.  การพัฒนาด้านการคมนาคม 17.0 11.0 64.70 
2.  การพัฒนาระบบประปา 3.0 2.0 66.66 
3.  การพัฒนาด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย 3.0 2.0 66.66 
4.  การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 1.0 1.0 100 
5.  การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 20 17.0 85 
6.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7.0 3.0 42.85 
7.  การพัฒนาด้านการศึกษา 4.0 2.0 50 
8.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5.0 2.0 40 
9.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8.0 4.0 50 
10. การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 5.0 1.0 20 
11. การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 4.0 4.0 100 
12. การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและ   
     ผู้ด้อยโอกาส 

2.0 1.0 50 

13. การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก 2.0 2.0 100 
14. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4 1.0 25 
15. การพัฒนาด้านการทะนุบ ารุงศาสนาส่งเสริม        
      ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา 

6.0 3.0 50 

รวม 73.0 56.0 76.71 
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 จากแบบสอบถามความประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม จากแบบสอบถามทั้งหมด  100  ชุด  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  100   ชุด   
ปรากฏผลดังนี้ 
 
เพศ    เป็นชาย         45   คน      คิดเป็นร้อยละ      45 
         เป็นหญิง        55   คน      คิดเป็นร้อยละ      55 
 
อาย ุ    ต่ ากว่า  20  ปี           จ านวน   18   คน        คิดเป็นร้อยละ       18 
     20 - 30  ป ี      จ านวน   11   คน คิดเป็นร้อยละ       11 
     31 - 40  ป ี      จ านวน   18   คน คิดเป็นร้อยละ       18 
     41 - 50  ป ี      จ านวน   18   คน คิดเป็นร้อยละ       18 
     51 - 60  ป ี      จ านวน   19   คน คิดเป็นร้อยละ       19 
 มากกว่า 60 ปี      จ านวน   16   คน คิดเป็นร้อยละ       16 
 
การศึกษา ประถมศึกษา        จ านวน    51   คน   คิดเป็นร้อยละ      51 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า       จ านวน    36   คน   คิดเป็นร้อยละ      36 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า       จ านวน      5    คน   คิดเป็นร้อยละ        5 
  ปริญญาตรี         จ านวน      5   คน     คิดเป็นร้อยละ       5 
  สูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน      0    คน    คิดเป็นร้อยละ       0 

อ่ืนๆ         จ านวน      3    คน    คิดเป็นร้อยละ       3   
 
อาชีพ  รับราชการจ านวน         จ านวน      3    คน   คิดเป็นร้อยละ        3 
  เอกชนรัฐวิสาหกิจ          จ านวน      3    คน   คิดเป็นร้อยละ        3 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว        จ านวน      9   คน   คิดเป็นร้อยละ        9 
  รับจ้าง                 จ านวน     39   คน   คิดเป็นร้อยละ       39 
  นักเรียน/นักศึกษา         จ านวน      2    คน   คิดเป็นร้อยละ         2 
  เกษตรกร          จ านวน     25   คน   คิดเป็นร้อยละ        25 
  อ่ืน ๆ           จ านวน     19   คน   คิดเป็นร้อยละ        19  
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ความพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
 จ านว

นคน 
ร้อย
ละ 

จ านว
นคน 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
คน 

ร้อยละ 

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

50 
45 

 
54 

 
53 
52 
46 
46 

 
49 

 
52 

50 
45 

 
54 

 
53 
52 
46 
46 

 
49 

 
52 

50 
54 

 
46 

 
46 
44 
52 
53 

 
48 

 
46 

 

50 
54 

 
46 

 
46 
44 
52 
53 

 
48 

 
46 

 

0 
1 
 

0 
 

1 
4 
2 
1 
 

3 
 

2 

0 
1 
 

0 
 

1 
4 
2 
1 
 

3 
 

2 

 
 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง โดยความพึงพอใจในสามอันดับ
แรก ได้แก่ ข้อ 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ ข้อ 4. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ และข้อ 5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พร้อมข้อ 9. ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการส่วนข้อที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2. 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ  ข้อ 6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด และข้อ 7.  ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  
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ส่วนที่  3 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน ความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนมีมาก 

2.  ประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางราชการน้อย 

3.  ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นในโครงการยังไม่ทั่วถึงหลากหลาย 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

  1. ควรมีโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษให้พนักงาน อบต. ประชาชน และนักเรียน 
เพ่ือให้สามารถพูดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในต าบลได้ 

  2. ควรมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการของ อบต. ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ
ให้มากขึ้น 

  3. โครงการงานมหกรรมอาหารทะเลพ้ืนบ้านเมืองตราด ควรมีแบบสอบถามให้หย่อนในตู้เพ่ือรับ
ความคิดเห็นของประชาชนว่าการจัดงานเป็นอย่างไร 

  4. จากผลคะแนนแบบประเมิน ควรปรับปรุงข้อที่คะแนนยังน้อยให้มากขึ้น เช่น การรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

              
 



จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร ตำมขอ้บัญญัติ

1. ยุทธศำสตรด์้ำนกำรคมนำคม 11 2,714,380 0 0 2,714,380 0 0 0
2.ยุทธศำสตรด์้ำนระบบประปำ 7 780,000 250,000 0 140,000 598,288 291,712 6 รวมวัสดุ
3.ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นกำรแก้ไขปญัหำ 2 106,000 0 0 10,180 95,820 2
ภัยแล้ง และอัคคีภัย
4.ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นไฟฟ้ำ แสงสวำ่ง 1 - 40,000 0 0 39,900 100 1
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 15 10,051,630 128,100 97,300 0 9,838,657 243,773 14 รวมวัสดุ
6.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 2 366,900 0 0 0 0 366,900 -

7.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 1 74,450 0 0 0 74,450 0 1
8.ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 4 730,000 101,000 0 0 793,494 37,506 3 รวมวัสดุ
9.ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 3 130,000 50,000 0 0 107,068 72,932 1
10.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนส่งเสรมิ 1 100,000 0 6,516 0 93,484 0 1
ควำมเข้มแข็งชุมชน
11.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรกีฬำ 2 20,000 4,250 0 0 4,250 20,000 1

และนันทนำกำร
12.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำร 1 120,000 0 0 0 116,500 3,500 1
ดูแลผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส
13.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนส่งเสรมิและดูแลเด็ก - - - - - - - -
14.ยุทธศำสตร ์ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว - - - - - - - -
15.ยุทธศำตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรทะนุบ ำรุงศำสนำ 2 15,000 0 3,000 0 1,000 11,000 1
สง่เสรมิศิลปะ จำรตี ประเพณีภมูปิญัญำทอ้งถ่ิน

 และวัฒนธรรมอันดี
รวม 52 15,208,360 573,350 106,816 2,854,380 11,677,271 1,143,243 32

คิดเปน็รอ้ยละ 92 6115,781,710 14,531,651

ยุทธศำสตร์

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคันทรง

โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย งบประมำณคงเหลือ โครงกำรแลว้เสร็จ หมำยเหตุ



ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   1.โครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยพอใจ

โครงสร้างพ้ืนฐาน บริเวณบ้านนายกู้เกียรติ แซ่เซียว หมู่ท่ี 1 366,000 0 0 366,000 0 0

แนวทางท่ี 1 2.โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังซอยรัญจวน  หมู่ท่ี 2 55,000 0 0 55,000 0 0

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 3.โครงการซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล. ซอยพอใจ  274,500 0 0 274,500 0 0

เส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานและท่ัวถึง บริเวณบ้านนายแดง  สังข์ผาด หมู่ท่ี 1

4.โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยแหลมโพธ์ิ - 352,800 0 0 352,800 0 0

ชายทุ่ง หมู่ท่ี 2
5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านพรง หมู่ท่ี 3 492,800 492,800

6.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประสานมิตร หมู่ท่ี 3 203,280 203,280

7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ลซอยหัวโคก
 หมู่ท่ี 4

58,800 0 0 58,800 0 0

8.โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยเกิดสุทธิ หมู่ท่ี 4 201,600 0 0 201,600 0 0

9.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต 

ซอยบ้านพรง-ธรรมวุฒิฑานุสรณ์ หมู่ท่ี 5
10.โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล ซอยบ้านพรง - 57,000 0 0 57,000 0 0

ธรรมวุฒิพานุสรณ์ บริเวณบ้านนายห๋อง ใจช้ืน หมู่ท่ี 5

11.โครงการปรับปรุงพ้ืนฟุตบาท ค.ส.ล. หมู่ท่ี 1 200,000 0 0 200,000 0 0

รวม 2,714,380 0 0 2,714,380 0 0

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  1.โครงการขยายเขตประปา อบต. บริเวณบ้านนายทรงศักด์ิ 140,000 0 0 140,000 0 0

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

452,600 0 0 452,600 0 0



ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ศรัณรัฐ หมู่ท่ี 1

การพัฒนาระบบประปา 2.วัสดุก่อสร้าง 100,000 230,000 0 0 259,978 70,022.08 √
แนวทางท่ี 1 3.วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ (น ้ำมัน) 50,000 0 0 0 0 50,000 √

ด้านจัดหาแหล่งน้ าจืด
4.วสัดวุทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์(สำรสม้

ฯ ปนูขำว)
400,000 0 0 0 282,000 118,000 √

และก่อสร้างหอถังสูง 5.วสัดอุืน่ (มำตรวดัน ้ำ) 30,000 20,000 0 0 48,960 1,040 √
ระบบประปาเพ่ิมเติม ขยายประปาให้ท่ังถึง 6.คำ่วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 0 0 0 0 10,000 √
จัดหาน้ าจืดให้เพียงพอในฤดูแล้ง 7.คา่บ ารงุรกัษาซอ่มแซม 50,000.00 0 0 0.00 7,350 42,650 √
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวม 780,000 250000 0 140,000.00 598,288 291,712

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1.โครงกำรป้องกันและบรรเทำปัญหำภัย

แลง้ ประจ ำปี 2565
100,000 0 0 0 8,000 92000 √

การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและอัคคีภัย

แนวทางท่ี 1
จัดหาเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ

ภัยแล้งและอัคคีภัย 100,000 0 0 0 8,000 92000

แนวทางท่ี 3 1.โครงกำรจัดตัง้จดุตรวจและบรกิำรควำม

ปลอดภัยทำงถนนในทอ้งถิน่ ในชว่ง

เทศกำล ประจ ำปี 2565

6,000 0 0 0 2,180 3,820 √

การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้งและอัคคีภัย
รวม 6,000 0 0 0 2,180 3,820

รวมทัง้หมด 106,000 0 0 0 10,180 95,820

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 1.คำ่จัดซือ้ครุภัุณฑไ์ฟฟ้ำและวทิย ุ(โคม

ไฟ) (วสัด)ุ
0 40,000 0 0 39,900 100 √

การพัฒนาด้านไฟฟ้า



แสงสว่าง

แนวทางท่ี 1
ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโคมไฟ
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน

รวม 0 40,000 0 0 39,900 100

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางด้านท่ี 1 - - - - - - -



ก่อสร้างศูนย์ราชการภายในต าบล

รวม 0 0 0 0 0 0

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 1.เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นตบุ๊ก๊ ส ำหรับงำน

ประมวลผล มหีน่วยประมวลผลกลำง 

(CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 4 แกนหลัก (4 core) 

โดยมคีณุลักษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ หรอื

ดกีวำ่ในกรณีทีม่หีน่วยควำมจ ำแบบ 

Cache Memor รวมในระดับ 

(level)เดยีวกันไมน่อ้ยกวำ่ 4 MB ตอ้งมี

ควำมเร็วสัญญำฯณนำฬกิำไมน่อ้ยกวำ่ 2.3

 GHZและมหีน่วยประมวลผลกรำฟฟิกไม่

นอ้ยกวำ่ 10แกน      จ ำนวน 1 เครือ่ง  

(ส ำนักงำนปลัด)

22,000 0 0 0 22,000 0 √

แนวทางด้านท่ี 2 2เกำ้อีส้ ำนักงำนส ำหรับเจำ้หนำ้ทีอ่บต.  

จ ำนวน 1ตัว๐ละ 4,000 ( ส ำนักปลัด)
4,000 3,000 0 0 6,980 20 √

จัดหาวัสดุให้พร้อมและพอเพียง
3.เครือ่งพมิพM์ultifunction แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ(์Ink Tank 

Printer) จ ำนวน 2 เครือ่ง เป็นอปุกรณ์ทีม่ี

ควำมสำมำรถเป็น Printer Copier 

Scanner และ Fax ภำยในเครือ่งเดยีวกัน

เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จำก

โรงงำนผูผ้ลติมคีวำมละเอยีดในกำรพมิพ์

ไมน่อ้ยกวำ่ 1200x1200 dpiมคีวำมเร็วใน

กำรพมิพข์ำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่

นอ้ยกวำ่ 27 หนำ้ตอ่นำท(ีppm) หรอื 8.8 

ภำพ ตอ่นำท ี(ipm)มคีวำมเร็วในกำรพมิพ์

สสี ำหรับกระดำษ A4 ไมน่อ้ยกวำ่ 15 หนำ้

ตอ่นำท(ีppm) หรอื 5 ภำพตอ่นำที

18,000 0 0 0 15,000 3,000 √

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 4โปรแกรมกำรจัดเก็บคำ่ขยะมลูฝอย 

จ ำนวน 1 โปรแกรม(รำยกำรนีไ้มม่กี ำหนด

ในบัญชรีำคำมำตรฐำนครภัุณฑปี์ 2564 

และอบต.ตัง้จำ่ยตำมรำคำทอ้งถิน่)

70,000 0 0 0 70,000 0 √



แนวทางด้านท่ี 2
จัดหาวัสดุให้พร้อมและพอเพียง

รวม 114,000 3,000 0 0 113,980 3,020

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 1.โครงกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืประชำชน 

ประจ ำปี 2565
50,000 0 0 0 3,761 46,239 √

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางด้านท่ี 4
ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ า

ให้เพียงพอเพ่ือให้การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ
รวม 50,000 0 0 0 3,761 46,239

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 1.1อดุหนุนเทศบำลเมอืงตรำด โครงกำร

งำนปีใหม-่กำชำด ประจ ำปี 2565
11,000 0 0 0 11,000 0 √



การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 1.2อดุหนุนจังหวดัตรำด (ทีท่ ำกำร

ปกครองจังหวดัตรำด) 1.โครงกำรงำนวนั

วรีกรรมทหำรเรอืไทยในยทุธนำวทีีเ่กำะ

ชำ้ง ประจ ำปี 2565

11,000 0 0 0 0 11,000

แนวทางด้านท่ี 5 1.3 อดุหนุนจังหวดัตรำด (ส ำนักงำน

เกษตรและสหกรณ์จังหวดัตรำด) โครงกำร

งำนระก ำหวำน ผลไมแ้ละของดเีมอืงตรำด

 ประจ ำปี 2565

11,000 0 0 0 11,000 √

อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 2.อดุหนุนโรงเรยีนวดัแหลมหนิโครงกำร

อำหำรกลำงวนัโรงเรยีน ชัน้อนุบำล-ป. 6
404,000 0 0 0 402,360 1,640 √

3.อดุหนุนโรงเรยีนวดัหนองคันทรง

โครงกำรอำหำรกลำงวนัโรงเรยีน ชัน้

อนุบำล-ป. 6

304,000 27,800 0 0 331,800 0 √

4. โครงกำรเพม่ประสทิธภิำพศนูย์

ปฏบิัตกิำรรว่มในกำรชว่ยเหลอืประชำชน 

ของ อปท.

9,000 0 0 0 9,000 0 √

รวม 750,000 27,800 0 0 765,160 12,640

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 1คำ่อำหำรเสรมิ (นม)  (โรงเรยีนวดัแหลม

หนิ โรงเรยีนวดัหนองคันทรง ศนูยพั์ฒน

เด็กเล็ก

387,080 0 0 0 377,706 9,374 √

แนวทางท่ี 7 2. โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร

สถำนศกึษำ (อำหำรกลำงวนัศพด. อบต.  

คนๆละ30 บำท/วนั จ ำนวน 245 วนั)

183,750 0 0 0 183,750 0 √

ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาล 3.เงนิสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพีคนพกิำรใน

ต ำบลหนองคันทรง ประจ ำปี 2565
964,800 97,300 0 0 1,052,900 9,200 √

ท่ีส่ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือ 4. เงนิสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพีผูส้งูอำยใุน

ต ำบลหนองคันทรง ประจ ำปี 2565
7,602,000 0 97,300 0 7,341,400 163,300 √

ปฎิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชน

ในการจัดท าโครงการต่าง ๆท่ีสนองนโยบายรัฐบาล
รวม 9,137,630 97,300 97,300 0 8,955,756 181,874

รวมทัง้หมด 10,051,630 128,100 97,300 0 9,838,657 243,773

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 1.โครงกำรสง่เสรมิอำชพีใหแ้กป่ระชำชน 

ประจ ำปี 2565
20,000 0 0 0 0 20,000

แนวทางท่ี 1 2.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปลกูป่ำชดเชยและ

บ ำรงุรักษำป่ำทีป่ลกู
346,900 0 0 0 0 346,900

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน

รวม 366,900 0 0 0 0 366,900

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 โครงกำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำร

สถำนศกึษำ 1.1 สือ่กำรเรยีนกำรสอน 

จ ำนวน 42500-จัดสรรส ำหรับเด็กอำย ุ2-5

 ปี อัตรำคนละ 1700บำท/ปี1.2วสัดุ

กำรบำ้นงำนครัวศนูยพั์ฒนำเด็กเล็กอบต.

จ ำนวน 1500 3 คำ่หนังสอื อัตรำคนละ

200บำท/ปี จ ำนวน 3000 บำท4.คำ่

อปุกรณ์กำรเรยีน อัตรำคนละ200 บำท/ปี

จ ำนวน 3000

74,450 0 0 0 74,450 0

แนวทางด้านท่ี 1
พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางด้านท่ี 2
เพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน

รวม 74,450 0 0 0 74,450 0

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 1. โครงกำรรณรงครั์กษำควำมสะอำด

ภำยในต ำบล ประจ ำปี 2565
20,000 0 0 0 0 20,000



การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางด้านท่ี 1
สร้างจิตส านึกและความตระหนัก

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม รวม 20,000 0 0 0 0 20,000

แนวทางด้านท่ี 2 1.เพือ่จำ่ยเป็น คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก ำจัดขยะ

มลูฝอยของเทศบำลเมอืงตรำด ประจ ำปี 

2565

700,000 20,000 0 0 712,494 7,506 √

บ าบัดและก าจัดขยะ 2.โครงกำรก ำจัดขยะในแหลง่น ้ำธรรมชำติ

 ประจ ำปี 2564
10,000 0 0 0 0 10,000

3.จัดซือ้ถังรองรับขยะมลูฝอย ประจ ำปี 

2565 (วสัด)ุ
0 81,000 0 0 81,000 0 √

รวม 710,000 101,000 0 0 793,494 17,506

รวมทัง้หมด 730,000 101,000 0 0 793,494 37,506

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี  9 1.โครงกำรสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย

จำกโรคพษิสนัุขบำ้ตำมพระปณธิำร 

สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอเจำ้ฟ้ำจฬุำภรณ

วลัยลักษณ์ อัครรำชกมุำร ีกรมพระศรสีวำง

ควฒัน วรขัตตยิรำชนำร ีประจ ำปี 2564

40,000 0 0 0 3,468 36,532 √

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

แนวทางด้านท่ี 1 3.เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบรกิำรใหผู้ ้

รับจำ้งเหมำท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดซึง่

มไิดเ้ป็นกำรประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ 

เสรมิสรำ้งครภัุณฑห์รอืสิง่กอ่สรำ้งฯลฯ 

เชน่จำ้งเหมำเก็บกวำดขยะ จำ้งเหมำ

แมบ่ำ้นท ำควำมสะอำด จำ้งเหมำสบูน ้ำ 

จำ้งเหมำปรำบวชัพชื ดแูลตน้ไม ้ตัดหญำ้

60,000 50,000 0 0 103,600 6,400

ป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในต าบล
รวม 130,000 50,000 0 0 107,068 72,932

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ท่ี  10
การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

แนวทางด้านท่ี 1
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภายในต าบล

แนวทางด้านท่ี 2 1.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลอืกตัง้ ประจ ำปี 2565

 พ.ร.บ.วำ่ดว้ยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ

ทอ้งถิน่หรอืผูบ้ร่หิำรทอ้งถิน่

100,000 0 6,516 0 93,484 0 √

ให้ความรู้แก่ประชาชน
เด่ียวกับกฏหมายท่ัวไปและ
ประชาธิปไตย

รวม 100,000 0 6,516 0 93,484 0

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี  11 1.คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่นักกฬีำเขำ้รว่ม

แขง่ขันในนำมของ อบต.
0 4,250 0 0 4,250 0 √

แนวทางท่ี 1 2.จัดซือ้วสัดกุฬีำ (คำ่วสัด)ุ 20,000 0 0 0 0 20,000

การพัฒนาด้านการกีฬา
และนันทนาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของต าบล

รวม 20,000 4,250 0 0 4,250 20,000

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ท่ี  12 เงนิสงเครำะหเ์บีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดสใ์น 

ต ำบลหนองคันทรง
120,000 0 0 0 116,500 3,500 √

การพัฒนาด้านการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
แนวทางด้านท่ี 1
ให้การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

รวม 120,000 0 0 0 116,500 3,500

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ท่ี  15 1.โครงกำรงำนวนัทอ้งถิน่ไทย ประจ ำปี 

2565
5,000 0 3,000 0 1,000 1,000 √

การพัฒนาด้านการทะนุบ ารุง 2. โครงกำรงำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั รัชกำลที ่10

 ประจ ำปี พ.ศ. 2654

10,000 0 0 0 0 10,000

ศาสนาส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

แนวทางด้านท่ี 1
จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส านึก

และอนุรักษ์

รวม 15,000 0 3,000 0 1,000 11,000



งบประมาณ

อนมุตั ิ
โอนเพิม่ โอนลด ผกูพนั เบกิจา่ย

งบประมาณ

คงเหลอื

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบกลาง งบกลาง
เงนิสมทบกองทนุ

เงนิทดแทน
- 10,000.00 0 3,400.00 0 6,600.00 0

งบกลาง งบกลาง
รายจา่ยตามขอ้

ผกูพัน

เงนิสมทบกองทนุ

บ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(ก.บ.ท.)

349,720.00 0 0 0 349,720.00 0

งบกลาง งบกลาง เงนิส ารองจา่ย - 100,000.00 ######## 0 0 356,950.00 43,050.00

งบกลาง งบกลาง
เบีย้ยงัชพีผูป่้วย

เอดส์
- 120,000.00 0 0 0 116,500.00 3,500.00

งบกลาง งบกลาง
เบีย้ยงัชพีความ

พกิาร
- 964,800.00 97,300.00 0 0 1,052,900.00 9,200.00

งบกลาง งบกลาง
เงนิสมทบกองทนุ

ประกันสังคม
- 170,000.00 0 0 0 115,381.00 54,619.00

งบกลาง งบกลาง
รายจา่ยตามขอ้

ผกูพัน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบ

เงนิกองทนุ

หลักประกันสขุภาพ

ระดับทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองคันทรงไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ40 

ของงบประมาณที่

ไดรั้บจัดสรร-หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย 

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว3842ลงวนัที่

 30 มถินุายน 2563

100,000.00 0 0 0 100,000.00 0

งบกลาง งบกลาง เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ - 7,602,000.00 0 97,300.00 0 7,341,400.00 163,300.00

9,416,520.00 ######## 100,700.00 0 9,439,451.00 273,669.00

รายงานยอดงบประมาณคงเหลอื

ประจ าเดอืนกนัยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองคนัทรง

งาน หมวดรายจา่ย
ประเภท

รายจา่ย
โครงการ

รวมหมวดงบกลาง



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

คา่ตอบแทน

ประธานสภา/รอง

ประธานสภา/

สมาชกิสภา/

เลขานุการสภา

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

- 830,000.00 0 180,000.00 0 558,142.00 91,858.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

คา่ตอบแทนราย

เดอืนเลขานุการ/

ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตร ี

นายกองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

- 86,400.00 0 0 0 64,103.00 22,297.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

คา่ตอบแทน

พเิศษนายก/รอง

นายก

- 42,120.00 0 0 0 33,345.00 8,775.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

คา่ตอบแทน

ประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

- 42,120.00 0 0 0 33,345.00 8,775.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

การเมอืง)

เงนิเดอืนนายก/

รองนายกองคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

- 514,080.00 0 0 0 405,828.00 108,252.00

1,514,720.00 0 180,000.00 0 1,094,763.00 239,957.00รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืน

ขา้ราชการ หรอื

พนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

- 2,378,520.00 0 143,000.00 0 1,858,617.00 376,903.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ 

ของขา้ราชการ 

หรอืพนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

- 84,000.00 0 0 0 84,000.00 0

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)
เงนิประจ าต าแหน่ง - 126,000.00 0 0 0 112,000.00 14,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทน

พนักงานจา้ง
- 800,040.00 0 0 0 777,394.00 22,646.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ 

ของพนักงานจา้ง
- 96,000.00 0 39,000.00 0 45,483.00 11,517.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืน

ขา้ราชการ หรอื

พนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

- 1,450,800.00 0 30,000.00 0 1,416,060.00 4,740.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)
เงนิประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0 0 0 42,000.00 0

งาน

บรหิารงาน

คลัง

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทน

พนักงานจา้ง
- 655,680.00 51,000.00 0 0 700,590.00 6,090.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ 

ของพนักงานจา้ง
- 44,560.00 0 0 0 25,150.00 19,410.00

งาน

ควบคมุ

ภายในและ

การ

ตรวจสอบ

ภายใน

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืน

ขา้ราชการ หรอื

พนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

- 355,320.00 0 350,500.00 0 0 4,820.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืน

ขา้ราชการ หรอื

พนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

- 664,560.00 0 0 0 252,405.00 412,155.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)
เงนิประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0 42,000.00 0 0 0

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทน

พนักงานจา้ง
- 387,840.00 0 0 0 387,480.00 360

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ 

ของพนักงานจา้ง
- 24,000.00 0 0 0 0 24,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืน

ขา้ราชการ หรอื

พนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

- 902,040.00 0 431,000.00 0 455,040.00 16,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)
เงนิประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0 0 0 3,500.00 38,500.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทน

พนักงานจา้ง
- 1,064,400.00 0 0 0 1,018,675.00 45,725.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ 

ของพนักงานจา้ง
- 100,000.00 0 0 0 86,810.00 13,190.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเดอืน

ขา้ราชการ หรอื

พนักงานสว่น

ทอ้งถิน่

- 770,400.00 4,700.00 0 0 775,020.00 80

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)
เงนิประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0 0 0 42,000.00 0

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทน

พนักงานจา้ง
- 266,040.00 500 0 0 266,530.00 10

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

เงนิเดอืน (ฝ่าย

ประจ า)

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ 

ของพนักงานจา้ง
- 36,000.00 0 0 0 16,030.00 19,970.00

10,374,200.00 56,200.00 ########## 0 8,364,784.00 1,030,116.00รวมหมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผู ้

ปฏบิัตริาชการอัน

เป็นประโยชน์แก่

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

- 224,000.00 18,332.00 0 0 240,732.00 1,600.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น - 144,000.00 0 20,000.00 0 124,000.00 0

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ตอบแทน

เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

ขา้ราชการ/พนักงาน/

ลกูจา้งประจ า

30,000.00 0 30,000.00 0 0 0

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผู ้

ปฏบิัตริาชการอัน

เป็นประโยชน์แก่

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

- 0 75,000.00 0 0 53,000.00 22,000.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนการ

ปฏบิัตงิานนอก

เวลาราชการ

- 85,000.00 0 85,000.00 0 0 0

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น - 174,000.00 0 0 0 168,000.00 6,000.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ตอบแทน
เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

ขา้ราชการ/พนักงาน/

ลกูจา้งประจ า

15,000.00 0 5,000.00 0 8,220.00 1,780.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

คา่ตอบแทน
เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

ขา้ราชการ/พนักงาน/

ลกูจา้งประจ า

5,000.00 0 0 0 0 5,000.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผู ้

ปฏบิัตริาชการอัน

เป็นประโยชน์แก่

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

- 0 65,500.00 0 0 62,550.00 2,950.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น - 114,000.00 0 64,000.00 0 42,000.00 8,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่ตอบแทน
เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

ขา้ราชการ/พนักงาน/

ลกูจา้งประจ า

10,000.00 0 0 0 3,120.00 6,880.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่ตอบแทน คา่เชา่บา้น - 36,000.00 0 0 0 36,000.00 0

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่ตอบแทน
เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอื

การศกึษาบตุร

ขา้ราชการ/พนักงาน/

ลกูจา้งประจ า

10,000.00 15,000.00 0 0 25,000.00 0

847,000.00 ######## 204,000.00 0 762,622.00 54,210.00รวมหมวดคา่ตอบแทน



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

1. เพือ่จา่ยเป็น

คา่ธรรมเนียมและ

คา่ลงทะเบยีน การ

ฝึกอบรม 

ประชมุสัมมนาตา่งๆ 

ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

สมาชกิสภา ฯ 

พนักงานสว่นต าบล 

พนักงานจา้ง คา่รรม

เนียมป้าย ยานพาหนะ

 คา่ธรรมเนียมศาล 

คา่ธรรมเนียมทีด่นิหรอื

คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่

สามารถเบกิจา่ยใน

ประเภทรายจา่ยนี้

50,000.00 0 40,000.00 0 0 10,000.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง

เหมาบรกิารใหผู้รั้บจา้ง

เหมาท าการอยา่งหนึง่

 อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็น

การประกอบ ดัดแปลง

ตอ่เตมิ เสรมิสรา้ง

ครภัุณฑห์รอื

สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ เชน่ 

คา่จา้งเหมาจัดเก็บ

ขอ้มลู คา่บันทกึขอ้มลู

 จปฐ. คา่จา้งเหมาเก็บ

กวาดขยะ จา้งเหมา

แมบ่า้นท าความสะอาด

 จา้งเหมาสบูน ้า จา้ง

เหมาปราบวชัพชื ดแูล

ตน้ไม ้ตัดหญา้ จา้ง

เหมาโฆษณาเผยแพร ่

จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ ์และสือ่

ส ิง่พมิพต์า่งๆ จา้ง

เหมาประเมนิองคก์ร 

จา้งเหมาพน่หมอกควนั

 คา่จา้งเหมาสบูน ้า 

คา่บรกิารก าจัดปลวก 

คา่ลา้งอัดฉีดรถยนต ์

คา่จา้งเหมาจัดท า

ของขวญัหรอืของ

50,000.00 0 0 0 46,502.00 3,498.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วกับ

การรับรองและพธิี

การ

- 40,000.00 0 0 0 18,095.00 21,905.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(1) คา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เพือ่จา่ย

เป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ตาม

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2555 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4)

 พ.ศ.2561 เชน่ คณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

สมาชกิสภาทอ้งถิน่

พนักงานสว่นต าบล

พนักงานจา้งหรอืผูท้ี ่

อบต.มคี าสัง่ใหไ้ป

ปฏบิัตริาชการ

30,000.00 99,000.00 0 0 118,550.00 10,450.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

2.เพือ่จา่ยเป็นคา่

วารสารหรอืสิง่พมิพ์

ตา่ง ๆ เป็นไปตาม

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ. 2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 (5) 

(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 - 

2565 ยทุธศาสตรท์ี ่7

 แนวทางที ่2 ล าดับที ่

1 หนา้ 98)

5,000.00 3,000.00 0 0 0 8,000.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

3.โครงการงานวนั

ทอ้งถิน่ไทย ประจ าปี 

2565 เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยในการจัด

งานจัดนทิรรศการวนั

ทอ้งถิน่ไทย เพือ่เป็น

การเผยแพรป่ระวตั ิ

ความเป็นมาของ

ทอ้งถิน่ไทย เผยแพร่

ผลงานภารกจิการ

จัดบรกิารสาธารณะ

ตา่ง ๆ ที ่อบต.

ด าเนนิการ ใหแ้ก่

ประชาชนต าบลหนอง

คันทรง ประชาชน

ท่ัวไปไดรั้บทราบขอ้มลู

 ขา่วสารอยา่งท่ัวถงึได ้

โดยสะดวก รวดเร็ว 

ลดขัน้ตอนการ

ปฏบิัตงิาน อ านวย

ความสะดวกแก่

ประชาชน-โดยถอื

ปฏบิัตติามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการเบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการจัด

งานการจัดการแขง่ขัน

กฬีาและการสง่นักกฬีา

เขา้รว่มการแขง่ขัน

กฬีาขององค์

5,000.00 0 3,000.00 0 1,000.00 1,000.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

4.คา่ใชจ้า่ยในการ

เลอืกตัง้ ประจ าปี 

2565 เพือ่จา่ยเป็น

คา่ใชจ้า่ยในการ

เลอืกตัง้ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ สมาชกิสภา

ทอ้งถิน่หรอืการ

เลอืกตัง้

สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร สมาชกิวฒุสิภา

 ตาม

กระทรวงมหาดไทย

หรอืส านักงาน

คณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ก าหนด -

เป็นไปตาม พ.ร.บ.

สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 และ

ทีแ่กไ้ขถงึฉบับที ่7 

พ.ศ.2562 มาตรา 67(

จากแผนพัฒนาทอ้งถิน่

 พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่10 

แนวทางที ่2 ล าดับที ่

2หนา้ 108)

100,000.00 0 6,516.00 0 93,484.00 0

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ใชส้อย

คา่บ ารงุรักษา

และซอ่มแซม
- 150,000.00 0 0 0 90,824.30 59,175.70



งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

1. เพือ่จา่ยเป็น

คา่ธรรมเนียมและ

คา่ลงทะเบยีน การ

ฝึกอบรม 

ประชมุสัมมนาตา่งๆ 

ของพนักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง 

คา่ธรรมเนียมป้าย 

ยานพาหนะ 

คา่ธรรมเนียมศาล 

คา่ธรรมเนียมทีด่นิหรอื

คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่

สามารถเบกิจา่ยใน

ประเภทรายจา่ยนี้

75,000.00 0 30,900.00 0 44,100.00 0

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

2. เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง

เหมาบรกิารใหผู้รั้บจา้ง

เหมาท าการอยา่งหนึง่

 อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็น

การประกอบ ดัดแปลง

ตอ่เตมิ เสรมิสรา้ง

ครภัุณฑห์รอื

สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ เชน่ 

คา่จา้งเหมาจัดเก็บ

ขอ้มลู คา่บันทกึขอ้มลู

 จปฐ. คา่จา้งเหมาเก็บ

กวาดขยะ จา้งเหมา

แมบ่า้นท าความสะอาด

 จา้งเหมาสบูน ้า จา้ง

เหมาปราบวชัพชื ดแูล

ตน้ไม ้ตัดหญา้ จา้ง

เหมาโฆษณาเผยแพร่

จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ ์และสือ่

ส ิง่พมิพต์า่งๆ จา้ง

เหมาประเมนิองคก์ร 

จา้งเหมาพน่หมอกควนั

 คา่จา้งเหมาสบูน ้า 

คา่บรกิารก าจัดปลวก 

คา่ลา้งอัดฉีดรถยนต ์

คา่จา้งเหมาจัดท า

ของขวญัหรอืของท

126,000.00 25,000.00 35,100.00 0 99,660.00 16,240.00



งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไป

ราชการของเจา้หนา้ที่

ทอ้งถิน่ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2555 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4)

 พ.ศ.2561 เชน่ คณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

สมาชกิสภาทอ้งถิน่

พนักงานสว่นต าบล

พนักงานจา้งหรอืผูท้ี่

อบต.มคี าสัง่ใหไ้ป

ปฏบิัตริาชการ

30,000.00 ######## 0 0 111,100.00 18,900.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ใชส้อย
คา่บ ารงุรักษา

และซอ่มแซม
- 20,000.00 0 0 0 9,770.00 10,230.00



งาน

ป้องกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

1.โครงการจัดตัง้จดุ

ตรวจและบรกิารความ

ปลอดภัยทางถนนใน

ทอ้งถิน่ในชว่งเทศกาล

 ประจ าปีงบประมาณ 

2565เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้

จดุอ านวยความสะดวก

ใหแ้กป่ระชาชนและ

นักทอ่งเทีย่วในชว่ง

เทศกาลปีใหม ่

เทศกาลสงกรานต ์

(ชว่ง 7 วนัอันตราย) 

และรวมถงึการจัด

กจิกรรมรณรงคเ์มาไม่

ขับ ลดเมา งว่งไมข่ับ 

เพือ่ป้องกันและลด

อบุัตเิหตทุางถนน 

ความสญูเสยีทีอ่าจ

เกดิแกช่วีติและ

ทรัพยส์นิของ

ประชาชน พ.ร.บ.สภา

ต าบลและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.

2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึปัจจบุัน มาตรา 67 

(6) - ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอ

6,000.00 0 0 0 2,180.00 3,820.00



งาน

ป้องกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

2.โครงการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ 

2565 เพือ่เป็น

คา่ใชจ้า่ยในการ

ชว่ยเหลอืประชาชน

ในพืน้ทีต่ าบลทีไ่ดรั้บ

ความเดอืดรอ้นประสบ

ปัญหาทางสังคม มี

ฐานะยากไร ้ดอ้ย

โอกาส ประสบภัย

ตา่ง ๆ ฯลฯ โดยถอื

ปฏบิัตติามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลอืประชาชน

ตามอ านาจหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560 

และตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลอืประชาชน

ตามอ านาจหนา้ทีข่อง

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2561เป็น

โครงการตามนโยบาย

ของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

นโยบ

50,000.00 0 0 0 3,761.00 46,239.00



งาน

ป้องกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

3.โครงการป้องกัน

และบรรเทาปัญหาภัย

แลง้ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิเครือ่งสบูน ้า 

รถบรรทกุน ้า คา่เชา่

เครือ่งสบูน ้า ฯลฯ 

(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่1

 หนา้ 53)

100,000.00 0 0 0 8,000.00 92,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็น

คา่ธรรมเนียมและ

คา่ลงทะเบยีน การ

ฝึกอบรม 

ประชมุสัมมนาตา่งๆ 

ของพนักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง 

คา่ธรรมเนียมป้าย 

ยานพาหนะ 

คา่ธรรมเนียมศาล 

คา่ธรรมเนียมทีด่นิหรอื

คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่

สามารถเบกิจา่ยใน

ประเภทรายจา่ยนี้

30,000.00 0 0 0 22,200.00 7,800.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไป

ราชการของเจา้หนา้ที่

ทอ้งถิน่ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2555 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4)

 พ.ศ.2561 เชน่ คณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

สมาชกิสภาทอ้งถิน่

พนักงานสว่นต าบล

พนักงานจา้งหรอืผูท้ี่

อบต.มคี าสัง่ใหไ้ป

ปฏบิัตริาชการ

20,000.00 10,000.00 0 0 25,850.00 4,150.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

คา่ใชส้อย
คา่บ ารงุรักษา

และซอ่มแซม
- 20,000.00 0 0 0 9,600.00 10,400.00



งานระดับ

กอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษ

า

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

1. โครงการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศกึษา 1.1 สือ่

การเรยีนการสอน 

จ านวน 42500 บาท -

จัดสรรส าหรับเด็กอาย

 2 - 5 ปี -อัตราคนละ 

1700 บาท/ปี (จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่1

 หนา้ 97) 1.2 วสัดุ

งานบา้นงานครัวใน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

อบต. จ านวน 15000 

บาท 1.3 คา่หนังสอื 

อัตราคนละ 200 บาท/

ปี จ านวน 3000 บาท-

จัดสรรส าหรับเด็กอายุ

 3 -5 ปี -อัตราคนละ 

200 บาท/ปี 1.4 คา่

อปุกรณ์การเรยีน 

อัตราคนละ 200 บาท/

ปี จ านวน 3000 บาท-

จัดสรรส าหรับเด

74,450.00 0 0 0 74,450.00 0



งานระดับ

กอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษ

า

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

2. โครงการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบรหิาร

สถานศกึษา คา่อาหาร

กลางวนั ศพด. อบต. 

คนละ 30 บาท/วนั 

จ านวน 245 วนั) -

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

ประกอบหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 4750 ลง

วนัที ่14 สงิหาคม 

2563-ตามหนังสอื

กรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่ตร 0023.3/ ว

 5356 ลงวนัที ่13 

กรกฏาคม 2564(จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

แนวทางที ่7

183,750.00 0 0 0 183,750.00 0

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

1. เพือ่จา่ยเป็น

คา่ธรรมเนียมและ

คา่ลงทะเบยีน การ

ฝึกอบรม 

ประชมุสัมมนาตา่งๆ 

ของพนักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง 

คา่ธรรมเนียมป้าย 

ยานพาหนะ 

คา่ธรรมเนียมศาล 

คา่ธรรมเนียมทีด่นิหรอื

คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่

สามารถเบกิจา่ยใน

ประเภทรายจา่ยนี้

20,000.00 0 0 0 0 20,000.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

2.เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง

เหมาบรกิารใหผู้รั้บจา้ง

เหมาท าการอยา่งหนึง่

 อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็น

การประกอบ ดัดแปลง

ตอ่เตมิ เสรมิสรา้ง

ครภัุณฑห์รอื

สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ เชน่ 

คา่จา้งเหมาจัดเก็บ

ขอ้มลู คา่บันทกึขอ้มลู

 จปฐ. คา่จา้งเหมาเก็บ

กวาดขยะ จา้งเหมา

แมบ่า้นท าความสะอาด

 จา้งเหมาสบูน ้า จา้ง

เหมาปราบวชัพชื ดแูล

ตน้ไม ้ตัดหญา้ จา้ง

เหมาโฆษณาเผยแพร ่

จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ ์และสือ่

ส ิง่พมิพต์า่งๆ จา้ง

เหมาประเมนิองคก์ร 

จา้งเหมาพน่หมอกควนั

 คา่จา้งเหมาสบูน ้า 

คา่บรกิารก าจัดปลวก 

คา่ลา้งอัดฉีดรถยนต ์

คา่จา้งเหมา จัดท า

ของขวญัหรอืของ

20,000.00 0 0 0 3,500.00 16,500.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไป

ราชการของเจา้หนา้ที่

ทอ้งถิน่ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2555 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4)

 พ.ศ.2561 เชน่ คณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

สมาชกิสภาทอ้งถิน่

พนักงานสว่นต าบล

พนักงานจา้งหรอืผูท้ี่

อบต.มคี าสัง่ใหไ้ป

ปฏบิัตริาชการ

20,000.00 0 0 0 0 20,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่ใชส้อย
คา่บ ารงุรักษา

และซอ่มแซม
- 20,000.00 0 0 0 1,080.00 18,920.00



งานบรกิาร

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

1.โครงการสัตวป์ลอด

โรค คนปลอดภัยจาก

โรคพษิสนัุขบา้ตาม

พระปณธิาร สมเด็จพระ

เจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้า

จฬุาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกมุาร ีกรมพระ

ศรสีวางควฒันวรขัตตยิ

ราชนาร ีประจ าปี 2565

 เพือ่จา่ยเป็นคา่วคัซนี

 คา่เวชภัณฑ ์คา่ส ารวจ

 ประชากรสนัุขแมว 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เกีย่วขอ้งในโครงการ -

เป็นไปตามพ.ร.บ.สภา

ต าบลและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.

2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ 

ถงึปัจจบุันมาตรา 67 

(7) -ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้

รับการฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2557 (จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561

40,000.00 0 0 0 3,468.00 36,532.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็น

คา่ธรรมเนียมและ

คา่ลงทะเบยีน การ

ฝึกอบรม 

ประชมุสัมมนาตา่งๆ 

ของพนักงานสว่น

ต าบล พนักงานจา้ง 

คา่ธรรมเนียมป้าย 

ยานพาหนะ 

คา่ธรรมเนียมศาล 

คา่ธรรมเนียมทีด่นิหรอื

คา่ธรรมเนียมใดๆ ที่

สามารถเบกิจา่ยใน

ประเภทรายจา่ยนี้

20,000.00 0 0 0 19,730.00 270



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไป

ราชการของเจา้หนา้ที่

ทอ้งถิน่ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2555 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่4)

 พ.ศ.2561 เชน่ คณะ

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

สมาชกิสภาทอ้งถิน่

พนักงานสว่นต าบล

พนักงานจา้งหรอืผูท้ี ่

อบต.มคี าสัง่ใหไ้ป

ปฏบิัตริาชการ

20,000.00 10,000.00 0 0 0 30,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่ใชส้อย
คา่บ ารงุรักษา

และซอ่มแซม
- 30,000.00 70,000.00 0 0 86,240.00 13,760.00



งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิง่ปฎกิลู

คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง

เหมาบรกิารใหผู้รั้บจา้ง

เหมาท าการอยา่งหนึง่

 อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็น

การประกอบ ดัดแปลง

ตอ่เตมิ เสรมิสรา้ง

ครภัุณฑห์รอื

สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ เชน่ 

คา่จา้งเหมาจัดเก็บ

ขอ้มลู คา่บันทกึขอ้มลู

 จปฐ. คา่จา้งเหมาเก็บ

กวาดขยะ จา้งเหมา

แมบ่า้นท าความสะอาด

 จา้งเหมาสบูน ้า จา้ง

เหมาปราบวชัพชื ดแูล

ตน้ไม ้ตัดหญา้ จา้ง

เหมาโฆษณาเผยแพร ่

จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ ์และสือ่

ส ิง่พมิพต์า่งๆ จา้ง

เหมาประเมนิองคก์ร 

จา้งเหมาพน่หมอกควนั

 คา่จา้งเหมาสบูน ้า 

คา่บรกิารก าจัดปลวก 

คา่ลา้งอัดฉีดรถยนต ์

คา่จา้งเหมาจัดท า

ของขวญัหรอืของที่

60,000.00 50,000.00 0 0 103,600.00 6,400.00

งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิง่ปฎกิลู

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการก าจัดขยะมลู

ฝอยของเทศบาล

เมอืงตราด

700,000.00 20,000.00 0 0 712,494.00 7,506.00

งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิง่ปฎกิลู

คา่ใชส้อย
คา่บ ารงุรักษา

และซอ่มแซม
- 150,000.00 0 0 0 57,903.60 92,096.40



งาน

สง่เสรมิ

และ

สนับสนุน

ความ

เขม้แข็ง

ชมุชน

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

1.โครงการสง่เสรมิ

อาชพีใหแ้กป่ระชาชน 

ประจ าปี 2565 เพือ่

จา่ยเป็นคา่ป้าย

โครงการ คา่ตอบแทน

วทิยากร คา่วสัดุ

อปุกรณ์ในโครงการ 

คา่อาหาร อาหารวา่ง

และเครือ่งดืม่ ฯลฯ 

เป็นไปตามพ.ร.บ.สภา

ต าบลและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.

2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึปัจจบุัน มาตรา 68 

(7) -ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการเบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน

 การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและการสง่นักกฬีา

เขา้รว่มแขง่ขันกฬีา

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559

 (จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 

แนวทางที ่1 ล าดับ ที ่

1 หนา้ หนา้ 94)

20,000.00 0 0 0 0 20,000.00



งาน

สง่เสรมิ

และ

สนับสนุน

ความ

เขม้แข็ง

ชมุชน

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

2.โครงการรณรงค์

รักษาความสะอาด

ภายในต าบล ประจ าปี 

2565 เพือ่จา่ยเป็นคา่

ป้ายโครงการ คา่เชา่

เต็นท ์คา่ตอบแทน

วทิยากร คา่จา้งเหมา

อาหาร อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่คา่จัดดอกไม ้

ในพธิเีปิด คา่

ของขวญัของรางวลั 

คา่เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ

อปุกรณ์ ฯลฯ -เป็นไป

ตามพ.ร.บ.สภาต าบล

และองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ

ปัจจบุันมาตรา 67 (7)

 -ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้

รับการฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2557 (จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่8 

แนวทางที ่1

20,000.00 0 0 0 0 20,000.00



งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

ศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

โครงการงานวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัฯรัชกาลที ่10

 ประจ าปี 2565เพือ่

จา่ยเป็นคา่เชา่เวทแีละ

เครือ่งขยายเสยีงและ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เกีย่วขอ้งตาม

โครงการ-เป็นไปตาม

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยการเบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน

 การจัดการแขง่ขัน

กฬีาและการสง่นักกฬีา

เขา้รว่มแขง่ขันกฬีา

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.

2559(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่15 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่3

 หนา้ 120)

10,000.00 0 0 0 0 10,000.00

งานกฬีา

และ

นันทนาการ

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการสง่

นักกฬีาเขา้รว่มแขง่ขัน

กฬีา-เป็นไปตาม

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการเบกิ

คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน

 การจัดกจิกรรม

สาธารณะ การสง่เสรมิ

กฬีาและการแขง่ขัน

กฬีาขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

พ.ศ.2565

0 4,250.00 0 0 4,250.00 0



งานกอ่สรา้ง คา่ใชส้อย
รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง

เหมาบรกิารใหผู้รั้บจา้ง

เหมาท าการอยา่งหนึง่

 อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็น

การประกอบ ดัดแปลง

ตอ่เตมิ เสรมิสรา้ง

ครภัุณฑห์รอื

สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ เชน่ 

คา่จา้งเหมาจัดเก็บ

ขอ้มลู คา่บันทกึขอ้มลู

 จปฐ. คา่จา้งเหมาเก็บ

กวาดขยะ จา้งเหมา

แมบ่า้นท าความสะอาด

 จา้งเหมาสบูน ้า จา้ง

เหมาปราบวชัพชื ดแูล

ตน้ไม ้ตัดหญา้ จา้ง

เหมาโฆษณาเผยแพร ่

จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ ์และสือ่

ส ิง่พมิพต์า่งๆ จา้ง

เหมาประเมนิองคก์ร 

จา้งเหมาพน่หมอกควนั

 คา่จา้งเหมาสบูน ้า 

คา่บรกิารก าจัดปลวก 

คา่ลา้งอัดฉีดรถยนต ์

คา่จา้งเหมาจัดท า

ของขวญัหรอืของที่

100,000.00 ######## 85,200.00 0 205,499.45 39,300.55



งาน

สิง่แวดลอ้ม

และ

ทรัพยากรธร

รมชาติ

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

1. โครงการก าจัดขยะ

ในแหลง่น ้าธรรมชาต ิ

ประจ าปี 2565 เพือ่

จา่ยเป็นคา่ป้าย

โครงการ คา่ตอบแทน

วทิยากร คา่อาหาร 

คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เกีย่วขอ้งตามโครงการ

 ฯลฯ เป็นไปตาม

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537แกไ้ข

เพิม่เตมิ ถงึปัจจบุัน

มาตรา 67 (7) ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้

รับการฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

พ.ศ.2557 (จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่8 

แนวทางที ่2ล าดับที ่1

 หนา้ 103)

10,000.00 0 0 0 0 10,000.00



งาน

สิง่แวดลอ้ม

และ

ทรัพยากรธร

รมชาติ

คา่ใชส้อย

รายจา่ย

เกีย่วเนือ่งกับการ

ปฏบิัตริาชการที่

ไมเ่ขา้ลักษณะ

รายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

2. คา่ใชจ้า่ยในการ

ปลกูป่าชดเชยและ

บ ารงุรักษาป่าทีป่ลกู 

เพือ่จัดสรรงบประมาณ

ปลกูป่าชดเชยและ

บ ารงุรักษาป่าทีป่ลกู

ตามแนวทางที่

กฎกระทรวงและการ

ขออนุญาตท า

ประโยชน์ในเขตป่า 

พ.ศ.2558 ก าหนดไว ้

แจง้ตามหนังสอืศนูย์

ป่าไมจั้งหวดัตราด ที ่

ทส 1322.10/606 ลง

วนัที ่21 พฤศจกิายน 

2560

346,900.00 0 0 0 0 346,900.00



งานกจิการ

ประปา
คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ให ้

ไดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง

เหมาบรกิารใหผู้รั้บจา้ง

เหมาท าการอยา่งหนึง่

 อยา่งใด ซึง่มใิชเ่ป็น

การประกอบ ดัดแปลง

ตอ่เตมิ เสรมิสรา้ง

ครภัุณฑห์รอื

สิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ เชน่ 

คา่จา้งเหมาจัดเก็บ

ขอ้มลู คา่บันทกึขอ้มลู

 จปฐ. คา่จา้งเหมาเก็บ

กวาดขยะ จา้งเหมา

แมบ่า้นท าความสะอาด

 จา้งเหมาสบูน ้า จา้ง

เหมาปราบวชัพชื ดแูล

ตน้ไม ้ตัดหญา้ จา้ง

เหมาโฆษณาเผยแพร ่

จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ ์และสือ่

ส ิง่พมิพต์า่งๆ จา้ง

เหมาประเมนิองคก์ร 

จา้งเหมาพน่หมอกควนั

 คา่จา้งเหมาสบูน ้า 

คา่บรกิารก าจัดปลวก 

คา่ลา้งอัดฉีดรถยนต ์

คา่จา้งเหมาจัดท า

ของขวญัหรอืของที่

70,000.00 30,000.00 0 0 36,572.00 63,428.00

งานกจิการ

ประปา
คา่ใชส้อย

คา่บ ารงุรักษา

และซอ่มแซม
- 50,000.00 0 0 0 7,350.00 42,650.00

2,892,100.00 ######## 200,716.00 0 2,204,563.35 1,138,070.65

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ วสัดสุ านักงาน - 50,000.00 0 0 0 47,331.00 2,669.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ - 30,000.00 0 0 0 4,295.00 25,705.00

รวมหมวดคา่ใชส้อย



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ

วสัดงุานบา้นงาน

ครัว
- 15,000.00 0 0 0 8,608.00 6,392.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง - 40,000.00 0 10,000.00 0 3,333.05 26,666.95

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ

วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่
- 55,000.00 0 0 0 21,500.00 33,500.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่
- 250,000.00 0 0 0 195,665.00 54,335.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ วสัดกุารเกษตร - 10,000.00 2,200.00 0 0 11,565.00 635

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ

วสัดโุฆษณาและ

เผยแพร่
- 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ วสัดเุครือ่งแตง่กาย - 10,000.00 0 7,250.00 0 0 2,750.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ - 20,000.00 0 0 0 17,750.00 2,250.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่วสัดุ วสัดสุ านักงาน - 80,000.00 20,000.00 0 0 94,700.70 5,299.30

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ - 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่วสัดุ
วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่
- 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่วสัดุ
วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่
- 10,000.00 0 0 0 5,250.00 4,750.00



งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ - 30,000.00 20,000.00 0 0 3,640.00 46,360.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

คา่วสัดุ วสัดสุ านักงาน - 10,000.00 0 0 0 9,629.00 371

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

คา่วสัดุ
วสัดโุฆษณาและ

เผยแพร่
- 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

การศกึษา

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ - 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

งานระดับ

กอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษ

า

คา่วสัดุ
วสัดงุานบา้นงาน

ครัว
- 387,080.00 0 0 0 377,706.00 9,374.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่วสัดุ วสัดสุ านักงาน - 20,000.00 0 0 0 10,075.00 9,925.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่วสัดุ
วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่
- 20,000.00 0 0 0 0 20,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

สาธารณสขุ

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ - 20,000.00 0 0 0 0 20,000.00



งานบรกิาร

สาธารณสขุ

และงาน

สาธารณสขุ

อืน่ๆ

คา่วสัดุ
วสัดวุทิยาศาสตร์

หรอืการแพทย์
- 30,000.00 0 0 0 0 30,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่วสัดุ วสัดสุ านักงาน - 10,000.00 0 0 0 7,597.00 2,403.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ - 50,000.00 30,000.00 0 0 75,305.00 4,695.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่วสัดุ
วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่
- 5,000.00 0 0 0 0 5,000.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่วสัดุ
วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่
- 5,000.00 0 0 0 4,130.00 870

งานบรหิาร

ท่ัวไป

เกีย่วกับ

เคหะและ

ชมุชน

คา่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์ - 20,000.00 0 0 0 17,670.00 2,330.00

งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิง่ปฎกิลู

คา่วสัดุ
วสัดยุานพาหนะ

และขนสง่
- 60,000.00 0 0 0 6,848.00 53,152.00



งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิง่ปฎกิลู

คา่วสัดุ
วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่
- 150,000.00 19,000.00 0 0 165,700.00 3,300.00

งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิง่ปฎกิลู

คา่วสัดุ วสัดเุครือ่งแตง่กาย - 20,000.00 0 0 0 19,740.00 260

งานก าจัด

ขยะมลู

ฝอยและ

สิง่ปฎกิลู

คา่วสัดุ วสัดอุืน่ - 0 81,000.00 0 0 81,000.00 0

งานกฬีา

และ

นันทนาการ

คา่วสัดุ วสัดกุฬีา - 20,000.00 0 0 0 0 20,000.00

งาน

วชิาการ

วางแผน

และ

สง่เสรมิ

การ

ทอ่งเทีย่ว

คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง - 0 8,584.00 0 0 5,941.00 2,643.00

งาน

วชิาการ

วางแผน

และ

สง่เสรมิ

การ

ทอ่งเทีย่ว

คา่วสัดุ
วสัดโุฆษณาและ

เผยแพร่
- 0 10,000.00 0 0 0 10,000.00

งานกอ่สรา้ง คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง - 100,000.00 0 60,000.00 0 21,205.88 18,794.12

งานกจิการ

ประปา
คา่วสัดุ วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ - 10,000.00 0 0 0 0 10,000.00

งานกจิการ

ประปา
คา่วสัดุ วสัดกุอ่สรา้ง - 100,000.00 ######## 0 0 259,977.92 70,022.08



งานกจิการ

ประปา
คา่วสัดุ

วสัดเุชือ้เพลงิ

และหลอ่ลืน่
- 50,000.00 0 0 0 0 50,000.00

งานกจิการ

ประปา
คา่วสัดุ

วสัดวุทิยาศาสตร์

หรอืการแพทย์
- 400,000.00 0 0 0 282,000.00 118,000.00

งานกจิการ

ประปา
คา่วสัดุ วสัดอุืน่ - 30,000.00 20,000.00 0 0 48,960.00 1,040.00

2,147,080.00 ######## 77,250.00 0 1,807,122.55 703,491.45

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า - 300,000.00 0 0 0 226,065.89 73,934.11

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารโทรศัพท์ - 40,000.00 0 0 0 14,656.17 25,343.83

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่สาธารณูปโภค คา่บรกิารไปรษณีย์ - 70,000.00 0 0 0 40,345.00 29,655.00

งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่สาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สาร

และโทรคมนาคม
- 80,000.00 0 0 0 68,736.80 11,263.20

งานกจิการ

ประปา
คา่สาธารณูปโภค คา่ไฟฟ้า - 600,000.00 8,000.00 0 0 602,665.93 5,334.07

1,090,000.00 8,000.00 0 0 952,469.79 145,530.21

รวมหมวดคา่วสัดุ

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ครภัุณฑ์ ครภัุณฑส์ านักงาน

เกา้อีส้ านักงานส าหรับ

เจา้หนา้ที ่อบต. 

จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 

4000 บาท (รายการนี้

ไมม่กี าหนดในบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑปี์ 2564 และ

อบต. ตัง้จา่ยตาม

ราคาทอ้งถิน่)

4,000.00 3,000.00 0 0 6,980.00 20



งานบรหิาร

ท่ัวไป
คา่ครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอรห์รอื

อเิล็กทรอนกิส์

1. เครือ่งคอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวล มหีน่วย

ประมวลผลกลาง 

(CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 

แกนหลัก (4 core) 

จ านวน 1 หน่วย โดยมี

คณุลักษณะ อยา่งใด

อยา่งหนึง่ หรอืดกีวา่ 

ดังนี1้) ในกรณีทีม่ี

หน่วยความจ า แบบ 

Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) 

เดยีวกันขนาดไม ่นอ้ย

กวา่ 4 MB ตอ้งมี

ความเร็วสัญญาณ

นาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ย

กวา่ 2.3 GHz และมี

หน่วย ประมวลผลดา้น

กราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่

นอ้ยกวา่ 10 แกน หรอื

 2) ในกรณีทีม่ี

หน่วยความจ าแบบ 

Cache Memory รวม

ในระดับ 

(Level)เดยีวกันขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 6 MB 

ตอ้งมคีวามเร็วสัญญ

22,000.00 0 0 0 22,000.00 0



งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอรห์รอื

อเิล็กทรอนกิส์

1.เครือ่งพมิพ์

Multifunction แบบ

ฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้

ถังหมกึพมิพ(์Ink Tank

 Printer) จ านวน 2 

เครือ่ง เป็นอปุกรณ์ทีม่ี

ความสามารถเป็น 

Printer Copier 

Scanner และ Fax 

ภายในเครือ่งเดยีวกัน

เป็นเครือ่งพมิพแ์บบ

ฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้

ถังหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จาก

โรงงานผูผ้ลติมคีวาม

ละเอยีดในการพมิพไ์ม่

นอ้ยกวา่ 1200x1200 

dpiมคีวามเร็วในการ

พมิพข์าวด าส าหรับ

กระดาษ A4 ไมน่อ้ย

กวา่ 27 หนา้ตอ่นาที

(ppm) หรอื 8.8 ภาพ 

ตอ่นาท ี(ipm)มี

ความเร็วในการพมิพส์ี

ส าหรับกระดาษ A4 

ไมน่อ้ยกวา่ 15 หนา้

ตอ่นาท(ีppm) หรอื 5 

ภาพตอ่นาที

18,000.00 0 0 0 15,000.00 3,000.00

งาน

บรหิารงาน

คลัง

คา่ครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์

คอมพวิเตอรห์รอื

อเิล็กทรอนกิส์

2.โปรแกรมการจัดเก็บ

คา่ขยะมลูฝอย จ านวน

 1 โปรแกรม(รายการนี้

ไมม่กี าหนดในบัญชี

ราคามาตรฐาน

ครภัุณฑปี์ 2564 และ

อบต.ตัง้จา่ยตามราคา

ทอ้งถิน่)

70,000.00 0 0 0 70,000.00 0

งานกอ่สรา้ง คา่ครภัุณฑ์
ครภัุณฑไ์ฟฟ้า

และวทิยุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้

ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

 จ านวน 40000 บาท

0 40,000.00 0 0 39,900.00 100

114,000.00 43,000.00 0 0 153,880.00 3,120.00รวมหมวดคา่ครภัุณฑ์



งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

1. โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลกูรัง ซอยรัญจวน

 หมูท่ี ่2ขนาดกวา้ง 3 

เมตร ยาว 220 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.5 เมตร 

หรอืปรมิาตรดนิลกูรัง

ไมน่อ้ยกวา่ 385 

ลกูบาศกเ์มตร พ.ร.บ.

สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 

(1)(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่

39 หนา้ 39)

55,000.00 0 0 55,000.00 0 0

งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

2.โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ค.ส.ล. ซอย

แหลมโพธิ-์ชายทุง่ 

หมูท่ี ่2ขนาดกวา้ง 3 

เมตร ยาว 210 เมตร 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 

หรอืพืน้ทีด่ าเนนิการ

ไมน่อ้ยกวา่ 630 

ตารางเมตร -พ.ร.บ.

สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 

(1)(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 เพิม่เตมิ

ฉบับที ่3 ยทุธศาสตรท์ี่

 1 แนวทางที ่1 ล าดับ

ที ่5 หนา้ 2)

352,800.00 0 0 352,800.00 0 0



งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

3. โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ค.ส.ล.ซอยบา้น

พรง หมูท่ี ่3ขนาดกวา้ง

 4 เมตร ยาว 220 เมตร

 หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

 หรอืพืน้ทีด่ าเนนิการ

ไมน่อ้ยกวา่ 880 

ตารางเมตร พ.ร.บ.

สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 

(1)(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่

46 หนา้ 40 )

492,800.00 0 0 492,800.00 0 0

งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

4. โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ค.ส.ล.ซอย

ประสานมติร 3 หมูท่ี ่4

ขนาดกวา้ง 3 เมตรยาว

 121 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.15 เมตร หรอืพืน้ที่

ด าเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 

363 ตารางเมตร

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

มาตรา 67 (1) (จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่

66 หนา้ 44)

203,280.00 0 0 203,280.00 0 0



งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

5. โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ค.ส.ล.ซอยหวั

โคก 1 หมูท่ี ่4 ขนาด

กวา้ง 3 เมตร ยาว 35 

เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตรหรอืพืน้ที่

ด าเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 

105 ตารางเมตร

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 

(1)(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่

67 หนา้ 44)

58,800.00 0 0 58,800.00 0 0

งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

6. โครงการกอ่สรา้ง

ถนน ค.ส.ล.ซอยเกดิ

สทุธ ิหมูท่ี ่4ขนาด

กวา้ง 3 เมตร ยาว 120

 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร หรอืพืน้ที่

ด าเนนิการไมน่อ้ยกวา่ 

360 ตารางเมตร

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537แกไ้ข

เพิม่เตมิถงึปัจจบุัน 

มาตรา 67 (1) (จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่

71 หนา้ 45)

201,600.00 0 0 201,600.00 0 0



งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

7.โครงการซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยางแอส

ฟัสทต์กิคอนกรตี ซอย

 บา้นพรง - ธรรม

วฒุฑิานุสรณ์ หมูท่ี ่5

ขนาดกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 310 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.05 เมตร หรอื

พืน้ทีด่ าเนนิการไม่

นอ้ยกวา่ 1240 ตาราง

เมตร พ.ร.บ.สภา

ต าบลและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.

2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึปัจจบุัน มาตรา 67 

(1)(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 เพิม่เตมิ

ฉบับที ่3 ยทุธศาสตรท์ี่

 1 แนวทางที ่1 ล าดับ

ที ่2 หนา้ 1 )

452,600.00 0 0 452,600.00 0 0



งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

8. โครงการซอ่มแซม

ถนน ค.ส.ล.ซอย บา้น

พรง - ธรรมวฒุฑิา

นุสรณ์ บรเิวณบา้น

นายหอ๋ง ใจชืน้ หมูท่ี ่5

 ขนาดกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 20 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร หรอื

พืน้ทีด่ าเนนิการไม่

นอ้ยกวา่ 80 ตาราง

เมตรพ.ร.บ.สภาต าบล

และองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 

(1)(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่พ.ศ. 

2561-2565 เพิม่เตมิ

ฉบับที ่3 ยทุธศาสตรท์ี่

 1 แนวทางที ่1 ล าดับ

ที ่3 หนา้ 2 )

57,000.00 0 0 57,000.00 0 0

งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรับปรงุทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง

1.โครงการซอ่มแซม

สะพานทางเทา้ ค.ส.ล.

 ซอยพอใจ บรเิวณ

บา้นนายแดง สังขผ์าด

 หมูท่ี ่1 ขนาดกวา้ง 

1.50 เมตร ยาว 30 

เมตร สงูโดยเฉลีย่ 

1.80 เมตร พ.ร.บ.สภา

ต าบลและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.

2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึปัจจบุัน มาตรา 67 

(1)(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่6

 หนา้ 33 )

274,500.00 0 0 274,500.00 0 0



งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรับปรงุทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง

2.โครงการซอ่มแซม

สะพานทางเทา้ ค.

ส.ล.ซอยพอใจบรเิวณ

บา้นนายกูเ้กยีรต ิแซ่

เซยีว หมูท่ี ่1 ขนาด

กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 

40 เมตร สงูโดยเฉลีย่ 

1.80 เมตร พ.ร.บ.สภา

ต าบลและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.

2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึปัจจบุัน มาตรา 67 

(1) (จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่8

 หนา้ 34 )

366,000.00 0 0 366,000.00 0 0

งานกอ่สรา้ง
คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่ปรับปรงุทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้ง

3. โครงการปรับปรงุ

พืน้ฟตุบาท ค.ส.ล. 

หมูท่ี ่1 ขนาดพืน้ที ่

450 ตารางเมตร

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 (1) 

(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

เปลีย่นแปลงฉบับที ่1 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่2

 หนา้ 2 )

200,000.00 0 0 200,000.00 0 0



งานกจิการ

ประปา

คา่ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

1.โครงการขยายเขต

ประปา อบต.บรเิวณ

บา้นนายทรงศักดิ ์ศลิา

อาศน์ถงึบา้นนางวนั

เพ็ญ ศรัญรัฐ หมูท่ี ่1 

ทอ่ PVC ขนาด 3 นิว้ 

ระยะทาง 510 เมตร

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิาร สว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67(

จากแผนพัฒนาทอ้งถิน่

 พ.ศ. 2561-2565 

เพิม่เตมิฉบับที ่2 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

แนวทางที ่1 ล าดับที ่3

 หนา้ 3)

140,000.00 0 0 140,000.00 0 0

2,854,380.00 0 0 ######### 0 0รวมหมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง



งาน

ป้องกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

อดุหนุนอ าเภอเมอืง

ตราด โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพศนูย์

ปฏบิัตกิารรว่มในการ

ชว่ยเหลอืประชาชน

ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ทีจั่ดตัง้

เป็นสถานทีก่ลางและ

ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร 

เพือ่การวางแผนและ

พัฒนาทอ้งถิน่ระดับ

อ าเภอ อ าเภอเมอืง

ตราด จังหวดัตราด 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565-หนังสอื

อ าเภอเมอืงตราด ที ่ตร

 0023.7/ว 1732 ลง

วนัที ่20 เมษายน 

2564 (จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

แนวทางที ่5 ล าดับที ่

2/ 2.1หนา้ 65)

9,000.00 0 0 0 9,000.00 0



งานระดับ

กอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษ

า

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

1. อดุหนุนโรงเรยีนวดั

แหลมหนิ โครงการ

อาหารกลางวนั

โรงเรยีน ชัน้อนุบาล–

ป. 6 (100%) 200 

วนัๆละ20บาท/คน -

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

ประกอบหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย

ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0808.2/ว 4750 ลง

วนัที ่14 สงิหาคม 

2563-ตามหนังสอื

กรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่ตร 0023.3/ ว

 5356 ลงวนัที ่13 

กรกฏาคม 2564(จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสต

404,000.00 0 0 0 402,360.00 1,640.00



งานระดับ

กอ่นวยั

เรยีนและ

ประถมศกึษ

า

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

2. อดุหนุนโรงเรยีนวดั

หนองคันทรงโครงการ

อาหารกลางวนั

โรงเรยีน ชัน้อนุบาล –

 ป. 6 (100%) 200 

วนัๆละ20บาท/คน -

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยเงนิอดุหนุนของ

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ประกอบหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย 

ดว่นทีส่ดุที ่มท 

0808.2/ว 4750 ลง

วนัที ่14 สงิหาคม 

2563-ตามหนังสอื

กรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ ดว่น

ทีส่ดุ ที ่ตร 0023.3/ ว

 5356 ลงวนัที ่13 

กรกฎาคม 2564(จาก

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

แนวทางที ่5 ล าดับที ่1

 หนา้ 67)

304,000.00 27,800.00 0 0 331,800.00 0



งาน

สง่เสรมิ

และ

สนับสนุน

ความ

เขม้แข็ง

ชมุชน

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

อดุหนุนจังหวดัตราด 

(ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวดัตราด) 

โครงการงานระก า

หวาน ผลไมแ้ละของดี

เมอืงตราด ประจ าปี 

2565 -พ.ร.บ.สภา

ต าบลและองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.

2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึปัจจบุัน มาตรา 67 

(7) (12) -ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยเงนิอดุหนุน

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559(

จากแผนพัฒนาทอ้งถิน่

 พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

แนวทางที ่5 ล าดับที ่

2/ 2.1 หนา้ 66

11,000.00 0 0 0 11,000.00 0



งานศาสนา

วฒันธรรม

ทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

1. อดุหนุนจังหวดัตราด

 (ทีท่ าการปกครอง

จังหวดัตราด) 

โครงการงานวนั

วรีกรรมทหารเรอืไทย

ในยทุธนาวทีีเ่กาะชา้ง

 ประจ าปี 2565 -

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 

(8)-ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยเงนิอดุหนุน

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559(

จากแผนพัฒนาทอ้งถิน่

 พ.ศ. 2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

แนวทางที ่5 ล าดับที ่

1/ 1.1 หนา้ 64)

11,000.00 0 0 0 0 11,000.00

งานศาสนา

วฒันธรรม

ทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

2. อดุหนุนเทศบาล

เมอืงตราด โครงการ

งานปีใหม-่กาชาด 

ประจ าปี 2565 -

พ.ร.บ.สภาต าบลและ

องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ

ปัจจบุัน มาตรา 67 (8)

 -ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยเงนิอดุหนุน

องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

(จากแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2561-2565 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

แนวทางที ่5 ล าดับที ่

2/ 2.1 หนา้ 65)

11,000.00 0 0 0 11,000.00 0



750,000.00 27,800.00 0 0 765,160.00 12,640.00

ขอ้มลู ณ 14/12/2565

รวมหมวดเงนิอดุหนุน


