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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ อ าเภอคลองทอ่ม จังหวัดกระบี่ 

         1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
             1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร(ถนน ท่าเทียบเรือ) 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายควนศรีราช – 
นาบนทุ่ง (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 86)  

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพร้อม
บดทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามรูปแบบ 
ที่ อบต.คลองท่อมใต้ ก าหนด)  

498,000 หมู่ที่ 1  
บ้าน
เหนือ 

กองช่าง - - -          

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนาบนทุ่ง – 
ทุ่งต้นเสม็ด (ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 86)   

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพร้อม
บดทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด 

498,000 หมู่ที่ 1  
บ้าน
เหนือ 

กองช่าง - - -          

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังวัดคลอง
ท่อม  หมู่ที่ 2 (ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 89)      

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 49 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม. 
ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด 

152 ,000 หมู่ที่ 2  
บ้าน
คลอง
ท่อมใต้ 

กองช่าง - - -          
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     1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินคา้ทางการเกษตร(ถนน ท่าเทียบเรือ) 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหลังวัดคลอง
ท่อม ซอย 1 (ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 101)      

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. 
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพร้อม
บดทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด 

488,000 หมู่ที่ 2  
บ้าน
คลอง
ท่อมใต้ 

กองช่าง - - -          

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสามเหลี่ยม
ทองค า หมู่ที่ 2 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 101)       

กว้าง 5.00 ม. ยาว 104.00 ม. 
หนา 0.15  ม. ไหล่ทางหนิผุพรอ้ม
บดทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00   
ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบ 
ที่ อบต.คลองท่อมใต้ ก าหนด 

319,000 หมู่ที่ 2  
บ้าน
คลอง
ท่อมใต้ 

กองช่าง - - -          

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนาก านัน 
หมู่3 (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 78)       

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.  
หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพร้อม
บดทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพืน้ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียดตามรูปแบบ ที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด 

498,000 หมู่ที่ 3  
บ้าน
คลอง
ขนาน 

กองช่าง - - -          

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านโกเชียร
หมู่ที่ 4  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 80)         

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด 
 

498,000 หมู่ที่ 4  
บ้าน  
นาใน 

กองช่าง - - -          
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     1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินคา้ทางการเกษตร (ถนน ทา่เทียบเรือ) 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

8 โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรังสายบ้านลุงมิตร 
หมู่ที่ 4  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 80)         

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 580 
เมตร ตามรูปแบบรายละเอียดที่ 
อบต. คลองท่อมใต้ ก าหนด 

496,000 หมู่ที่ 4  
บ้าน 
นาใน 

กองช่าง - - -          

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายควนสบาย หมู่
ที่ 5  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 97)         

กว้าง 4 ม. ยาว 24 ม. หนา  
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.  
ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด 

65,000 หมู่ที่ 5  
บ้าน

แชงเปิง 

กองช่าง - - -          

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนพหลวง หมู่
ที่ 5 (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 97)         

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา  
0.15 ม.  ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบ 
ที่ อบต.คลองท่อมใต้ ก าหนด 

498,000 หมู่ที่ 5  
บ้าน

แชงเปิง 

กองช่าง - - -          

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายห้วยพานยาง 
หมู่ที่ 5 (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 82)         

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา  
0.15 ม.  ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบ 
ที่ อบต.คลองท่อมใต้ ก าหนด 

498,000 หมู่ที่ 5  
บ้าน

แชงเปิง 

กองช่าง - - -          
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     1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินคา้ทางการเกษตร(ถนน ท่าเทียบเรือ) 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายริมชล หมู่ที่ 6  
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 99)          

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา  
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด   

498,000 หมู่ที่ 6  
บ้าน   
วังหนิ 

กองช่าง - - -          

13 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายวังหินตัดใหม่
หมู่ที่ 6 (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 85)          

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา  
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด   

498,000 หมู่ท่ี 6  
บ้าน   
วังหนิ 

กองช่าง - - -          

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายร่วมใจอุทิศ 
หมู่ที่ 7 (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 99)          

กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา  
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด   

349,000 หมู่ที่ 7  
บ้านใต้ 

กองช่าง - - -          

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทุ่งใต้ หมู่ที่ 7 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 86)          

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา  
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด   

498,000 หมู่ที่ 7  
บ้านใต้ 

กองช่าง - - -          
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     1.1 พัฒนาระบบคมนาคมในการท่องเที่ยวและขนส่งสินคา้ทางการเกษตร(ถนน ท่าเทียบเรือ) 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายพัฒนา 3 หมู่
ที่ 8 (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 90)          

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา  
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด   

498,000 หมู่ที่ 8  
บ้าน   

ในควน 

กองช่าง - - -          

17 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายสองร้อยไร่ 
หมู่ที่ 9  (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 89)          

กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา  
0.15 ม. ไหล่ทางหินผุพรอ้มบด
ทับข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
รายละเอียด ตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด   

489,000 หมู่ที่ 9  
บ้าน   
หน้า
ค่าย 

กองช่าง - - -          
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        1.2 พัฒนาด้านสาธารณปูโภคและสาธารณูปการอย่างทัว่ถึง 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์    
อบต.คลองท่อมใต้  

กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.   
รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. 
คลองท่อมใตก้ าหนด 

321,000 หมู่ที่ 2  
บ้าน
คลอง
ท่อมใต้ 

กองช่าง - - -          

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 7 บ้านใต้ 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 121)         

ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 
และได้ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง (ตามรูปแบบ
ที่ อบต.คลองท่อมใต้ก าหนด) 

369,000 หมู่ที่ 7
บ้าน 
ใต้ 

กองช่าง - - -          

3 โครงการต่อเติมศูนย์
จริยธรรมหมู่ที่ 3 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 120)         

ขนาดกว้าง 6 เมตร.ยาว 15 เมตร 
(รายละเอียด ตามรูปแบบ 
ที่ อบต.คลองท่อมใต้ ก าหนด) 

463,000 หมู่ที่ 3  
บ้าน
คลอง
ขนาน 

กองช่าง - - -          
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิตและสังคม 
 

2.1 สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พกิารและผู้ดอ้ยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  
  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน กิจกรรม วัน
ผู้สูงอายุ 

เป็นเงินอุดหนุนใหค้ณะกรรมการ 
หมู่บ้านตามอ านาจ หน้าที่ฯ  
กิจกรรม วันผู้สูงอายุ หมู่บ้านละ  
15,000 บาท จ านวน 9 หมู่บ้าน 

135,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด  - - -          

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อจ่ายเงินชว่ยเหลือคนพิการใน 
เขตพื้นที่ อบต.คลองท่อมใต้  
ให้ม ีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ คนละ  
800 บาท ต่อเดือน 

2,002,400 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด              

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือผู้สงูอายุ 
ในเขตพ้ืนที่ อบต.คลองท่อมใต้ ให้ 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แบบขั้นบันได 

7,123,800 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต 
อบต. 

ส านักปลัด              

4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือผูป้่วย 
เอดส์ในเขตพื้นที่ อบต.คลองท่อม 
ใต้ให้มี ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น คนละ  
500 บาท ต่อเดือน 

54,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต 
อบต. 

ส านักปลัด              
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2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกาย 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการจัดการแขง่ขัน
กีฬานักเรียน ศพด.
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 134) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการโครงการ 
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. 
บ้านแชงเปงิ และ ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้  

50,000 ศพด.ทั้ง  
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

2 โครงการจัดการแขง่ขัน
กีฬาประชาชนสาน
สัมพันธ์ต าบลคลอง
ท่อมใต้(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 136) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสาน 
สัมพันธ์ต าบลคลองทอ่มใต้ เช่น  
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน 
กีฬา ค่าถ้วย รางวัลค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 

150,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

3 โครงการจัดส่งนักกฬีา
หรือกรีฑา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 135) 

เพื่อจ่ายเป็นจัดส่งนักกีฬาหรือ 
กรีฑา เข้ารว่มการแขง่ขันในระดับ 
ต่างๆโดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ 
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
นักกีฬา ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่า 
ตอบแทน อุปกรณก์ารกีฬาหรอื 
กรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

90,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          
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2.3 สง่เสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการคลองท่อมใต้
เมืองสะอาด(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 159)    

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
ตามโครงการคลองท่อมใต้เมือง 
สะอาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการ 

20,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด  - - -          

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า  138)    

เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือ 
การแพทย์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า 
ป้าย ค่าตอบแทน ฯลฯ  
 

50,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด  - - -          

3 โครงการรณรงคค์ัดแยก
ขยะในชุมชน(ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 161)    

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการรณรงค์คัด 
แยกขยะในชุมชนต าบลคลองทอ่ม 
ใต้และอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ  
 

20,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด  - - -          

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเยาวชนชมรม
ทูบีนัมเบอรว์ัน(ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 138)    

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการสง่เสริม 
กิจกรรมเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์ 
วันและอืน่ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 

50,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด  - - -          
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

5 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นพิทกัษ์โลก
ต าบลคลองท่อมใต้
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 158)    

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นพิทกัษ์โลกต าบลคลองทอ่ม 
ใต้และอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ  
 

20,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด  - - -          

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของ ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
และส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสัตว์(ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 140)    

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมตามสัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 
พระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระ 
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย 
ลักษณ์ อัครราชกุมารี และส ารวจ 
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียน 
สัตว์  
 

30,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด  - - -          

7 โครงการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคระบาดฉกุเฉนิ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ    
เกี่ยวกบัการป้องกนัควบคุม             
โรคติดต่อและโรคระบาดฉุกเฉิน 

50,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด              
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2.3 สง่เสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัย คุณภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

9 อุดหนุนเอกชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) ตามแนวทาง
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 140)    

เป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ตาม 
แนวทางโครงการตาม 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 

180,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด  - - -          

10 อุดหนุนเอกชน 
งานสาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 140)    

เป็นเงินอุดหนุนงานสาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน(อสม.) 
  

67,500 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          

11 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 132)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ในเขต พื้นที ่

50,000 อ.คลอง
ท่อม 

ส านักปลัด  - - -          

12 โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ อบต.คลอง
ท่อมใต ้(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 133)    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง 
โรงเรียนผู้สงูอายุ อบต.คลองทอ่ม 
ใต้ เช่น ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่า 
จัดท าหลักสูตร ค่าจัดตั้งโรงเรียน  
ค่าด าเนินการต่างๆ และอืน่ๆที่

เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ 
 

120,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
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2.4 สง่เสริมและสนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 อุดหนุนโครงการ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 142)    
 

อุดหนุนโครงการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ ที่ท า 
การปกครองอ าเภอคลองท่อม   

10,000 อ.คลอง
ท่อม 

ส านักปลัด - - -          
 
 
 
 
 
 

2 ค่าใช้จ่ายศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  
อบต.คลองท่อมใต้ 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องของศูนย ์
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 อบต.คลองท่อมใต้ 

10,000 ส านัก 
งาน 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          

3 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดอง 
อบต.คลองท่อมใต้ 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องของศูนย ์
ศูนย์ปรองดอง อบต.คลองท่อมใต้ 
 

10,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
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2.4 สง่เสริมและสนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

4 อุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการต่อต้านการใช้
สารเสพติดในเด็ก
นักเรียนโครงการ
(D.A.R.E.)(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 142)   

เป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
ต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก 
นักเรียนโครงการ(D.A.R.E.) 
ให้แก่สถานีต ารวจภูธรคลองท่อม 
 

10,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด.
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 141)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมค่าใช้จ่ายส าหรับฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดในเขต 
อบต.คลองท่อมใต้ (ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-
2565 หน้า 141) 
 
 

20,000 ทุกหมู่ 
บ้าน 

ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          
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     2.5 สร้างความสงบเรียบร้อยและการปอ้งกนั บรรเทาความเดือดร้อนแกป่ระชาชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชนชว่ง
เทศกาลปีใหม่ 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 143)   

จัดต้ังจุดบริการประชาชน และผู้ 
สัญจรไปมา อ านวยความสะดวก  
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนช่วงเทศกาล 

25,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          

2 โครงการจัดตั้งจุด
บริการช่วงเทศกาล
สงกรานต์(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 144)   

จัดต้ังจุดบริการประชาชน และผู้ 
สัญจรไปมา อ านวยความสะดวก  
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนช่วงเทศกาล 

25,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          

3 อุดหนุนการด าเนนิการ
ศูนย์กู้ภัยต าบลคลอง
ท่อมใต้(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 145)   

อุดหนุนการด าเนนิการด าเนินการ 
ศูนย์กู้ภัยต าบลคลองท่อมใต ้

20,000 ภายใน
ต าบล
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
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     2.5 สร้างความสงบเรียบร้อยและการปอ้งกนั บรรเทาความเดือดร้อนแกป่ระชาชน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

4 โครงการจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
ท่อมใต้ 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเติม)   

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย    
อ า ภัยพิบัติประจ า อบต.คลองทอ่มใต้ 

อย่างน้อยรุ่นละ ไม่น้อยกว่า 50 
คน เพื่ออ านวยความสะดวก สร้าง
ทีมงานช่วยเหลอืผู้ประสบภัย หรอื
ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ได้อย่างเป็นระบบ ทันทว่งท ี

120,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          

5 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีภัย  
ฉุกเฉิน(วาตภัย อัคคีภัย 
อุทกภัย ฯลฯ)   

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉกุเฉิน      
ประเภทวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัยฯ             

100,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด             

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 143)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย(ภัยทางถนน 
ภัยน้ าท่วม อัคคีภัย ฯลฯ เช่น ค่า 
ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ และ 
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

20,000 ภายใน
ต าบล
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          

7 
 
 
 

โครงการพัฒนาศูนย์
ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัย อบต.คลอง
ท่อมใต้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศนูย์ อปพร. 
ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้เป็น 
ศูนย์ป้องกันฯที่พร้อมใช้งาน 

50,000 ศูนย์
ป้องกนั
และ

บรรเทา
ฯ 

ส านักปลัด - - -          
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 146)   

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด 
งานกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ และ 
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

200,000 ภายใน
ต าบล
คลอง
ท่อมใต้ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

2 โครงการจัดนิทรรศการ
วิชาการเด็กปฐมวัย
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 148)   

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด 
งานกิจกรรมนิทรรศการวชิาการ
เด็กปฐมวัย 
 

30,000 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

3 โครงการทัศนศึกษาดู
งานมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 148)   

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
มหกรรมการศึกษาทอ้งถิน่ 
 

50,000 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

4 โครงการฝึกศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 147)   

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝกึ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่

50,000 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          
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       3.1 ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

5 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 146)   

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

20,000 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

6 โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 147)   

เพื่อเปน็ค่าใช้อาหารกลางวนัและ 
ค่าการเรียนรายหวัของ ศพด.และ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

1,159,500 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการสนับสนนุ
อาหารเสริม(นม)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  
ให้กับโรงเรียนในเขต อบต. และ 
ศพด.อบต. จ านวน 2 ศุนย ์

1,107,564 ร.ร.ใน
เขต
พื้นที่
และ 

ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
ในเขต อบต.คลองทอ่ม
ใต้ (ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 152)  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 
กลางวัน จ านวน 4 โรงเรียนที่อยู ่
ในเขตพื้นที่ อบต.คลองท่อมใต้  

1,712,000 ร.ร.ใน
เขต
พื้นที่ 
อบต. 

กอง
การศึกษาฯ 
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3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

9 โครงการอบรมแผน
ป้องกนัภัยใน ศพด. 
(ปรากฏอยู่ในผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 144) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบรมแผนป้องกนัภัยใน ศพด. 

10,000 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

10 โครงการอบรมมารยาท
ไทย(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 155) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบรมมารยาทไทยอบรมมารยาท 
ไทย 

5,000 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

11 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ าคอนกรีตหน้า 
ศพด.หลงัเก่า  

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ก่อสร้างครูะบายน้ าคอนกรีต  หน้า 

(ต  ศพด.หลังเก่า(ตามแบบ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด) 

100,000 ศพด.
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

12 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลาน
เอนกประสงคบ์ริเวณ 
ศพด.หลงัใหม่  

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ก่อสร้างหลงัคาคลุมลาน 
เอนกประสงคบ์ริเวณ ศพด.หลงั 
ใหม่ (ตามแบบ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด) 

100,000 ศพด.
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

13 
 
 

 

โครงการปรับปรุง
ห้องเรียน ศพด.อบต. 
คลองท่อมใต้หลังใหม่ 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ศพด.อบต. คลองทอ่มใต้หลังใหม่ 
(ตามแบบ อบต. 
คลองท่อมใต้ ก าหนด) 

80,000 ศพด.
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

14 
 

 

โครงการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายเรียนรู้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 

5,000 ศพด.
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          
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 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 154) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

30,000 ศพด.ทั้ง 
2 ศูนย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัดงาน
ประเพณวีันสารทเดือน
สิบ(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 154) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
โครงการจัดงานประเพณีวันสารท 
เดือนสิบ 

20,000 ท่ีท า
การ 
อบต. 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญทางศาสนา
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 155) 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดั 
งานวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัน 
เข้าพรรษา วันฮารีรายอ ฯลฯ 

40,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          

4 
 
 
 

อุดหนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันส าคญัทาง
ศาสนา  

อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมวนั 
ส าคัญทางศาสนาใหแ้ก่มัสยิดบ้าน 
คลองขนานและมัสยิดบ้านวังหิน 

60,000 มัสยิด
หมู่ 3 

และหมู่ 
6 

กอง
การศึกษาฯ 

- - -          
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4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ/ตามระราชด าริ
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 157) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ/สนบัสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจากตามระราชด าริฯลฯ 
เช่นปลูกป่าชายเลน  ปลูกป่า ฯลฯ 

100,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด - - -          

 
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการวางแผน ส่งเสริมสนับสนนุการลงทุนและการท่องเที่ยว 
  5.1 การวางแผนพฒันาและบริหารทอ้งถ่ิน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดุงาน
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 162) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
 ตัวแทนองค์กรชุมชน หัวหน้าส่วน 
ราชการในพื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้าง 

400,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

ส านักปลัด -            

2 โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเงินการคลงั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศกัยภาพ 
การเงินการคลงั 

15,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 

กองคลัง - - -          

3 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ 
ผู้บริหารและพนักงาน  
 

200,000  ส านักปลัด - - -          
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5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการวางแผน ส่งเสริมสนับสนนุการลงทุนและการท่องเที่ยว 
  5.1 การวางแผนพฒันาและบริหารทอ้งถ่ิน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

4 โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 162) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
เลือกตั้งทัว่ไป เลือกตั้งซ่อมนายก 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลและ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน 
ต าบลคลองท่อมใต้  

400,000 ในเขต
พื้นที่
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน 
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 162) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดกิจกรรมโครงการฝกึอบรม  
ศึกษาดูงานของคณะผู้บรหิารและ 
พนักงาน โดยจ่ายเป็นค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่า 
ตกแต่งสถานที่ฯ และอืน่ๆที่ 
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ 

200,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัภัย(ภัยทางถนน 
ภัยน้ าท่วม อัคคีภัย 
ฯลฯ(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 143) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย(ภัยทางถนน 
ภัยน้ าท่วม อัคคีภัย ฯลฯ เช่น ค่า 
ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ และ 
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

20,000 ในเขต
พื้นที่
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
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  5.1 การวางแผนพฒันาและบริหารทอ้งถ่ิน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

7 โครงการพัฒนาบทบาท
สตรี(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 132) 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการ กิจกรรม 
ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาท 
สตรี ในเขต อบต.คลองท่อมใต้ 
 

40,000 ในเขต
พื้นที่
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด             

8 
 
 
 
 

อุดหนุนเอกชน กลุ่ม
อาชีพในเขตพื้นที่ต าบล
คลองท่อมใต้(ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 หน้า 164) 

อุดหนุนให้กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที ่
ต าบลคลองท่อมใต้ 

50,000 ในเขต
พื้นที่
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด             

 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชพีของประชาชนให้มีรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับประชาชนตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 ในเขต
พื้นที่
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          

2 โครงการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดท าศูนย์เรียนรู้ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ป้าย 
 สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

40,000 พื้นที่ 
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
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6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
    6.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของคณะผู้บรหิารและ
พนักงาน(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 168) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรมของคณะผู้บรหิาร 
พนักงาน โดยจ่ายเป็นค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่า 
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่มและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการ 

30,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          

 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    6.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางราชการ
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 174) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
งานพระราชพิธี งานรฐัพธิี และ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ 
 อบต.หรือสนับสนุน เข้าร่วมกบั 
ส่วนราชการอื่นในการจัดงานวัน 
ส าคัญของทางราชการ เช่น วนัพอ่ 
แห่งชาติวนัแม่แห่งชาติ วันปิย 
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ฯลฯ 

100,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
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    6.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

2 โครงการ อบต.พบและ
บริการประชาชน
(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 170) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
กิจกรรมโครงการ อบต. 
พบและบริการประชาชน โดยจ่าย 
เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที่  
ค่าอาหารเครื่องดื่มและอืน่ๆที่ 
เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ 

50,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด             

3 โครงการจัดท าเวที
ประชาคม(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 170) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
กิจกรรมโครงการจัดท าเวท ี
ประชาคมโดยจ่ายเป็น ค่าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน  
ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

30,000 ในเขต
พื้นที่ 
อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          

4 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 174) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก ่
เทศบาลต าบลทรายขาว ตาม 
โครงการปฏิบัติการรว่มในการ 
ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. 
ระดับอ าเภอ อ าเภอคลองท่อม  
จังหวัดกระบี ่

15,000 สนง.
ท้องถิ่น 
อ.คลอง
ท่อม 

ส านักปลัด             

5 โครงการปรับปรุงเว็บ
ไซด์ อบต.คลองท่อมใต้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ปรับปรุงเวบ็ไซด์ อบต.คลองทอ่ม 
ใต้ ให้สะดวก ทันสมัย 

20,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
 

6 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.คลอง
ท่อมใต้(ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 
พ.ศ.2561-2565 
หน้า 171) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. 
คลองท่อมใต้ เช่น ท าป้าย จัดซ้ือ 
อุปกรณ์ตกแต่งฯลฯ  

20,000 ศูนย์  
ข้อมูล 

ข่าวสาร 
อบต. 
คลอง 
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          
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6.3 เพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบตัิราชการและการบรกิารประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น   

 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนนิ
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ 
ศึกษา วิจัย การประเมินผล หรือ 
พัฒนาระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการ 
จัดหาหรือปรับปรงุครุภัณฑ์ที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 

20,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

ส านักปลัด - - -          

2 รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ า 
บาดาลเพื่อตรวจคุณสมบัติทางเคมี 
กายภาพ สารพิษ และแบคทีเรีย  
ฯลฯ 

10,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

กองช่าง - - -          

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครวั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้น้ าร้อน +  
น้ าเย็น พลาสติก แบบตั้งพืน้ ใช้ 
ขวดคว่ า 2 หัวก๊อก จ านวน 1 ชดุ 
รายละเอียดราคาตามท้องตลาด 

5,500 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

กองช่าง 
 

 

            

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครือ่งสูบน้ า 
แบบจมน้ า ขนาด 1.5 แรงม้า  
จ านวน 3 ตัว  รายละเอียดราคา 
ตามท้องตลาด 

75,000 อบต. 
คลอง
ท่อมใต้ 

กองช่าง - - -          

 
 
 
       


